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AJÁNLÓ 

Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők! Tisztelt Pedagógusok! 

A továbbtanulás, a pályaválasztás minden fiatal életében meghatározó 

döntés, amelyhez elengedhetetlen a megfelelő tájékozódás. 

A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás pedagógiai szakszolgálati 

feladat, ezért a Szekszárdi Tankerületi Központ kiemelt feladatának 

tekinti jelen pályaválasztási tájékoztató eljuttatását az érdeklődők 

számára. 

A 2023/2024. tanévre vonatkozó Tolna Megyei Pályaválasztási 

Tájékoztató a megyében található középfokú oktatási intézmények 

bemutatkozása mellett kiemeli a képzési kínálatot, a felvétellel 

kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, a felvételi eljárás 

lebonyolításának ütemezését, valamint a kamarák szerepét is. 

Összeállításunk tájékoztató jellegű, a lehetőségeket kívánja bemutatni. 

Természetesen a döntés a diákok kezében van, akik kellő tapasztalat 

hiányában szüleiktől, pedagógusaiktól, ismerőseiktől kaphatnak 

segítséget, hogy milyen iskolatípusok, foglakozások közül 

választhatnak. 

Pályaválasztási kiadványunkat az oktatási intézmények által megküldött 

bemutatkozó anyagokból állítottuk össze, csak szerkesztési 

módosításokat hajtottunk végre. Bízunk benne, hogy hasznos 

ismereteket tartalmaz, segítséget nyújt a döntés meghozatalában. 

Kívánjuk, hogy a tájékoztatók birtokában, kellő átgondolás után minden 

tanuló az érdeklődésének, képességeinek megfelelő középfokú oktatási 

intézményben folytassa tanulmányait a 2023/2024. tanévben. 

Gerzsei Péter 

tankerületi igazgató 

Szekszárdi Tankerületi Központ 
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TANKERÜLETI KÖZPONTOK 
FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ TOLNA 

MEGYEI KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI 
INTÉZMÉNYEK 

2017. január 1-jével a Klebelsberg Intézményfenntartó Központból a 

területi szervek kiváltak és tankerületi központokba olvadtak be. A 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ettől az időponttól 

Klebelsberg Központ néven működik tovább. A központ középirányító 

szervként érvényesíti, illetve - módszertani segítséget is nyújtva - 

érvényesítteti a tankerületi központok tevékenységében a közfeladatok 

ellátására vonatkozó követelményeket. 

A köznevelési intézmény fenntartói jogait és kötelezettségeit tekintve 

2017. január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

jogutódja az a tankerületi központ, amelynek meghatározott 

feladatellátási területén a köznevelési intézmény székhelye található. 

A köznevelési intézményben dolgozó pedagógusok, a nevelő-oktató 

munkát közvetlenül segítők, ügyviteli, műszaki és kisegítő munkakörben 

foglalkoztatottak, illetve a fenntartással és működtetésével összefüggő 

feladatokat ellátó személyek átkerültek az illetékes tankerületi 

központok állományába szintén 2017. január 1-jével. 

Tolna megyében 2 tankerületi központ jött létre: a Szekszárdi 

Tankerületi Központ, amely a korábbi Paksi, Tolnai és Szekszárdi 

Tankerületeket és a Tamási Tankerületi Központ, amely a korábbi 

Bonyhádi, Dombóvári és Tamási Tankerületeket foglalja magába. 

A tankerületi központ gazdasági szervezettel rendelkező központi 

költségvetési szerv, amelyet tankerületi igazgató vezet. 
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"Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy 

felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, 

megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni 

fog.” (Szent-Györgyi Albert) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tankerületi központok  Vezető Elérhetőség 

Szekszárd Tankerületi 

Központ 
Gerzsei Péter 

szekszard@kk.gov.hu 

7100 Szekszárd 

Arany János u. 23-25. 

Telefon: 06-74/795-222 

Tamási Tankerületi 

Központ 
Csike Tamás 

tamasi@kk.gov.hu 

7090 Tamási 

Szabadság u.29. 

Telefon: 06-74/795-236 

 
 

 

mailto:szekszard@kk.gov.hu
mailto:tamasi@kk.gov.hu
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Felvételi eljárással kapcsolatos hasznos információk 

Határidők és feladatok 

2. sz. melléklet a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelethez  

A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal 

kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése a 2022/2023. tanévben 

Határidők Feladatok 

2022. 09. 09. 

Az köznevelésért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János 

Tehetséggondozó Programba és az Arany János Kollégiumi Programba történő 

jelentkezésről. 

2022. 09. 30. 
A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú 

iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját. 

2022. 10. 20. 

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében – 
a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint - meghatározzák tanulmányi 

területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi 

tájékoztatójukat. 

2022. 10. 20. 
A középfokú iskolák, kollégiumok nyilvánosságra hozzák a honlapjukon a felvételi 

tájékoztatójukat. 

2022. 10. 31. 
Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás 

rendjéről.  

2022. 10. 31. 

Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy 
gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen döntenek, 

valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők vagy a szülő és 
gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság körébe tartozik, és 

gyermekük felvételi lapjait az általános iskola a gyámhatósági döntés szerint 

továbbítja. 

2022. 11. 16. 

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi 

vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi 
írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét. 

2022. 12. 02. 

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi 

írásbeli felvételi vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó Programra 

történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe. 

2022. 12. 09. 

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik 

a Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a központi írásbeli 
felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket. 

2022. 12. 09. Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása. 

2023. 01.19. Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása. 

2023. 01. 20. 
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a 
találkozást a programba jelentkezőkkel. 
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2023. 01. 21. Az általános felvételi eljárás kezdete. 

2023. 01. 21. 10.00 

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. 

Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János 

Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben. 

2023. 01. 31. 14.00 

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, 
továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó 

Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem 

tudtak részt venni. 

2023. 02. 01. 
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a 

találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal. 

2023. 02. 10. 
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által 

meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. 

2023. 02. 10. 

Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi 
Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok 

eredményéről - egymás egyidejű előzetes értesítésével és a köznevelésért felelős 
miniszter bevonásával - értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és 

általános iskolákat. 

2023. 02. 22. 

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, 

a tanulói adatlapot a Hivatalnak. 

(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is 
megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.) 

2023. 02. 27. –  

03. 14. 
A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében. 

2023. 03. 17. 
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi 

jegyzékét. 

2023. 03. 21-22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 

2023. 03. 23. 

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött 

tanulói adatlap egyik példányát, és a módosító tanulói adatlapot továbbítja a 

Hivatalnak. 

2023. 03. 28. 
A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk 
jelentkezettek listáját ABC sorrendben. 

2023. 04. 03. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját. 

2023. 04. 13. 
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által 
meghatározott módon - megküldi a Hivatalnak. 

2023. 04. 21. 

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok 
egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi 

jegyzék). 

2023. 04. 28. 
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról 

szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.  

2023. 05. 08-19. 
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a 

felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel. 
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2023. 05. 09.– 08. 31. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. 

2023. 05. 19. 
A 2023. május 19-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola 

igazgatója dönt a felvételi kérelmekről. 

2023. 06. 01. 
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a 

fenntartónál. 

2023. 06. 21-23. Beiratkozás a középfokú iskolákba. 
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BEMUTATKOZNAK TOLNA MEGYE 
KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEI 
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A TOLNA MEGYEI TANKERÜLETI KÖZPONTOK 
FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ 

KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 

 Bátaszéki II. Géza Gimnázium 

 Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

 Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium 

 Dunaföldvári Magyar László Gimnázium 

 Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola és Gimnázium 

Tolnai Lajos Gimnáziumi és Kollégiumi Tagintézménye, Gyönk  

 Paksi Vak Bottyán Gimnázium 

 Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola 

 Szekszárdi Garay János Gimnázium 

 Szekszárdi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

Berkes János Általános Iskolája, Készségfejlesztő Iskolája, 

Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája és Kollégiuma, Zomba-

Paradicsom puszta 

 Tamási Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, 

Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és 

Kollégium, Iregszemcse 

 Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium, Simontornya  
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Bátaszéki II. Géza Gimnázium 

OM azonosító: 203195 

Cím: 7140 Bátaszék, Kossuth u. 38-42. 

Tel.: 74/493-358 

E-mail: gimnaziumbataszek@gmail.com 

Honlap: www.gezagimi.hu   

Intézményvezető: Sümegi József 

Felvilágosítást ad: 

Pulai Erzsébet intézményvezető-helyettes 

Iskolánk célja: 

 minden tanulót képességeinek megfelelően felkészíteni az 

érettségi vizsgára: a tehetséges, továbbtanulni kívánó tanulókat 

eljuttatni az emelt szintű érettségire; az érettségi után szakmát 

tanulni kívánókat a középszintű érettségire 

 a diákokban rejlő képességek minél jobb kibontakoztatása 

Mindezek biztosítéka: iskolánk családias, humánus légköre, igényes 

oktatás, következetes, rendszeres értékelés.  

Hatévfolyamos képzés 

Tagozatkód: 0001 

Előnyei:  

 hat év alatt készül fel a diák az érettségi vizsgára 

 egyenletesebb terhelés 

 a középiskolai tananyag alaposabb elsajátítása 

 nagyobb lehetőség nyelvvizsga és előrehozott érettségi 

megszerzésére 

Specialitások: 

 7-8. évfolyamon a matematika és idegen nyelv oktatása 

magasabb óraszámban 

 második idegen nyelv tanulására lehetőség fakultatív formában 

Felvételi vizsgát nem tartunk. 

A diákokat az általános iskolából hozott eredmények alapján vesszük 

fel. 

http://www.gezagimi.hu/
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Az érdeklődő diákok a jelentkezési lapot az általános iskolájukban 

vagy közvetlenül a gimnáziumtól kaphatják meg, ahol tájékoztatást is 

adunk a felvételi eljárás további menetéről. 

Hagyományos gimnáziumi képzés 

Tagozatkód: 0002 

Előnyei: 

 négy év alatt készül fel a diák az érettségi vizsgára 

 a középiskolai tananyag alapos elsajátítása 

  lehetőség nyelvvizsga és előrehozott érettségi megszerzésére 

Specialitások: 

 9-10. évfolyamon a matematika és informatika oktatása 

magasabb óraszámban 

 az informatika oktatása szakkör, illetve fakultációs keretben 

Felvételi vizsgát nem tartunk. 

A diákokat az általános iskolából hozott eredmények alapján vesszük 

fel!  

 

Elsősorban az érettségi tárgyak (magyar, matematika, történelem, 

idegen nyelv) eredményeit vesszük figyelembe.  

Az érdeklődő diákok az általános iskolában kiállított jelentkezési 

lapon jelentkezhetnek. 

Felkészítés emelt szintű érettségi vizsgára 10-12. évfolyamon: 

 magyar nyelv és irodalom 

 történelem 

 angol és német nyelv 

 matematika 

 fizika, biológia, kémia 

 informatika 
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Testvériskolai kapcsolatok, csereprogramok 

 Besigheim – Németország 

 Fülek, Nagysalló – Szlovákia 

 Ditró, Szászrégen – Románia 

 

Tudományos Diákkör 

 tanulmányi versenyek szervezése 

 tudományos előadások 

 különleges foglalkozások 

 kirándulások 

 színházlátogatások 

 téli sport, korcsolyázás 

Szabadidős tevékenység 

 úszás, labdarúgás, kosárlabda 

Meleg étkezés: az iskolai menzán 

2022. november 29-én, kedden 17 órakor beiskolázási szülői 

értekezletet tartunk az érdeklődő szülőknek, diákoknak. 

Várunk minden érdeklődő általános iskolai diákot és szülőt 

iskolánkat bemutató napunkra: 

2022. december 9. (péntek) 

8 órakor igazgatói tájékoztató és ismerkedés 

 az intézménnyel szülőknek, diákoknak 

8.50-10.35 óráig óralátogatási lehetőség 

10.45 fórum, kérdések megválaszolása 

 

Az érdeklődő szülőket és diákokat előre egyeztetett időpontban is 

fogadjuk! 

A jelentkezési lapok beadási határideje:  

2023. február 17.  
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Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 036263 

Cím: 7150 Bonyhád, Fáy ltp. 34.  

Telefon: 74/451-933 

E-mail: gimi.arany@gmail.com 

Honlap: www.aranygimi.hu  

Intézményvezető: Steiner Krisztián 

A Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti 

Iskola 4 éves gimnáziumi képzés keretében érettségi bizonyítvány 
megszerzésének lehetőségét kínálja. 

A főiskolai, egyetemi felvételire készülőket, illetve az érettségihez 

kötött szakmák iránt érdeklődők jelentkezését várjuk. 

A következő képzéseket indítjuk:  

0001 általános tantervű képzés (fél osztály) 

0002 emelt szintű angol nyelvi képzés (fél osztály)  

Emelt szintű angol nyelvi képzésre az általános iskolai 

előtanulmányokkal rendelkező tanulók és kezdők is jelentkezhetnek.  

Általános iskolai gyakorlattal is rendelkező pedagógusaink nagy 

gondot fordítanak a tanulás tanítására, az alkalmazható tudás 
elsajátíttatására, teljes körű szakos ellátottság mellett. 

Tanulóink felkészülését korrepetálások, szakkörök, 
sportfoglalkozások szervezésével is segítjük.  

Hagyományos rendezvényeink: 

szecskaavató , Halloween Party, szaktárgyi hónapok, tanulmányi 

kirándulások,, Szalagtűző,  Ballagás; emeltszintű érettségire, 

nyelvvizsgára való felkészülés  
Étkezést, kollégiumi elhelyezést igény szerint biztosítunk. 
  

mailto:gimi.arany@gmail.com


 

17 
 

Felvételi vizsgát nem tartunk! 

Jelentkezőinket mindkét képzési formára a kötelező érettségi 

tantárgyak 7. osztály év végi és 8. osztály félévi tanulmányi 
eredményei alapján rangsoroljuk. A sajátos nevelési igényű, a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

jelentkezők esetén is a fenti felvételi eljárást alkalmazzuk. 

A képzésről részletesen tájékoztató információkat a honlapon 

(www.aranygimi.hu) és a közösségi oldalainkon jelentetünk meg. 

Nyílt nap: 2022. november 11. 8:00 óra 
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Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium 

OM azonosító: 036379 

 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 

  +36-74-466-864 

 titkarsag@illyes-dombovar.hu 

  www.illyes-dombovar.hu 

 www.facebook.com/illyesgyula 
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A 0001-es kódszámú csoportot azoknak 
ajánljuk, akik még nem döntötték el 

határozottan, milyen irányban kívánnak 
továbbtanulni. Számukra elmélyülést, gyakorlást 
matematikából és magyar nyelvtanból biztosítunk a 9-10. 
évfolyamon 1-1 többletórában. A 11-12. évfolyamon minden 
tantárgyból biztosítjuk az emelt szintű érettségire való 
felkészítést! Tőlünk bármelyik egyetem mindegyik sláger 
szakja elérhető! 

Új irányként indítjuk a 0002-es számú 

kódszámon az informatika csoportunkat! 
Várjuk azokat, akik jövőjüket meg akarják 

alapozni egy nagyon népszerű, a munkaerőpiacon 
hiánynak számító, kiemelkedően jól megfizetett szakterület 
számára. A tanulók az alapismereteken túl a 9-10. évfolyamon 
heti 2-2 többletórában megismerkedhetnek két programozási 
nyelv professzionális szintű használatával is. Nagyszerű 
lehetőség számodra, hogy a gimnázium után mérnök- vagy 
programtervező informatikusként tanulj tovább és formáld a 
világ digitális hétköznapjait. 

Ha az idegen nyelvekhez vonzódsz, akkor a 0003-as és 

a 0004-es számú képzési csoportjainkat ajánljuk. 
Azok a tanulók jelentkezzenek ezekre, akik az 

adott nyelvet az általános iskolában négy évig 
már tanulták. Szinte garantált a nyelvvizsga a fő 

nyelvből! Ezekben a csoportokban a tanulók 90 % 
feletti arányban tesznek emelt szinten érettségi vizsgát vagy 
szereznek nyelvvizsgát. Legyél Te is a nálunk szerzett 
nyelvismerettel a jövő közgazdásza, jogásza, tolmácsa, 
diplomatája, nyelvtanára, légiutas-kísérője! 
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Az Illyés - sztori 
 Ha olyan iskolába vágysz, ahol a patinás épület modern tantermeket rejt – itt a 

helyed! 

 Ha a monoton tanulás helyett új impulzusok jelentik számodra a motivációt – 

mi ösztönözni fogunk! 

 Ha ott szeretnél tanulni, ahol az órák közötti szüneteket és a szabadidődet 

tágas, fasorral szegélyezett udvaron, műfüves focipályán, tiszta levegőn 

töltheted el – nálunk megtalálod! 

 Ha klasszikus műveltséget közvetítő sulit szeretnél, ahol a pedagógusok 

támogatnak, közvetlenek, és nemcsak a lexikális tudást tanítják, hanem az 

életre is nevelnek – az Illyés a Te választásod! 

 Ha fontos számodra, hogy a kötelező tanórákon túlmenően pezsgő diákélet, 

számos szabadidős program aktív részese legyél – ne habozz, gyere hozzánk! 

 Ha a tanárokon kívül vendégelőadókra is kíváncsi vagy, akik segítenek 

eligazodni az élet iskolájában – nálunk megtalálod őket! 

 Ha úgy érzed, az iskola nemcsak kötelező penzum, hanem a lehetőségek és a 

kreativitásod kiélésének színpadja – mi támogatunk benne! 

 Ha ott szeretnéd tölteni a következő 4 évet, ahol önmagad lehetsz, és közben 

folyamatosan fejlődsz – az Illyés Gyula Gimnázium a válasz! 

 Ha vannak elképzeléseid arról, hogy sikeres legyél, de úgy érzed, nehéz lesz 

bekerülni a legmagasabb pontszámot követelő egyetemi karokra – vágjunk 

bele, mi segítünk! 

 Ha nem szeretnéd később kihagyni a külföldi tanulmányokat sem – az angol és 

német nyelvi csoportjainkban megszerzed az ahhoz szükséges nyelvtudást! 

 Ha könnyen el szeretnél helyezkedni a munkaerőpiacon – az informatika 

szakunk szól Neked! 

 Ha csak azt tudod, hogy tanulni muszáj, és ebből a lehető legtöbbet kell 

kihoznod – az általános tantervű csoportunk kinyitja számodra a lehetőségek 

tárházát! 

 Került már ki a padjainkból világbajnok sportoló, olimpikon, zeneművész, 

tudós.  

 Garantáljuk: ha minket választasz, megállod a helyed az életben! 

 Kövess be, jelentkezz hozzánk! Írjuk együtt tovább az Illyés-sztorit! 

Illyés Gyula Gimnázium  
– Közel Hozzád! 
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Nyílt napok 

 

 

2022. november 7. (hétfő)  8:00 – 11:30 

– Dombóvári Evangélikus Általános Iskola 

 

 

2022. november 8. (kedd)  8:00 – 11:30  

– Dombóvári József Attila Általános Iskola 

 

 

2022. november 9. (szerda)  8:00 – 11:30  

– Szent Orsolya Bencés Iskolaközpont,  

valamint az összes vidéki általános iskola 

 
 

Fő nyílt nap  
minden érdeklődő nyolcadikos és szüleik számára 

 

2022. november 12. (szombat) 8:00 – 12:30 
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Dunaföldvári  

Magyar László Gimnázium 

OM azonosító: 203408 

Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 

Telefon: 75/ 541-269 

E-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com 

Honlap: http://www.magyarlaszlogimi.hu 

Megbízott intézményvezető: Puskás Zsolt 

A Magyar László Gimnáziumot családias, elfogadó légkör jellemzi. 

Az alacsonyabb tanulói létszám előnyeit a felzárkóztatásban, a 

tehetséggondozásban, illetve a tanulói személyiség megismerésében 

is hasznosítani tudjuk; mindenkire odafigyelő nevelői-oktatói 

munka jellemzi középiskolánkat.   

A tantestület legfontosabb feladatának azt tekinti, hogy a tanulókat - 

képességeik kibontakoztatásával- felkészítse a sikeres érettségi, 

felvételi vizsgára; a sikeres pályaválasztásra. Ennek érdekében 

ösztönözzük diákjainkat a középiskolai versenyeken való 

részvételre, melyek költségeit az „Áldozzunk Gyermekeink 

Tudásáért” Alapítvány támogatja. 

A tanulmányok elmélyítése, a tantárgyi versenyekre való felkészülés 

érdekében diákjaink számára többletórákat biztosítunk. Tanulóinkat 

felkészítjük az emelt és középszintű érettségi vizsgákra, az ECDL-, 

illetve nyelvvizsgákra. 

Művészeti csoportjaink városunk határain kívül is gyakran fellépői a 

kulturális rendezvényeknek. Az iskola röplabda és kézilabda csapata 

többször bejutott a diákolimpia országos döntőjébe, sportolóinkat 

(kajak-kenu, sárkányhajó, mazsorett-twirling, vízilabda, úszás, 

asztalitenisz, kézilabda) támogatjuk a versenyzésben. 
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Mindennapjainkat tudományos előadások, hagyományos iskolai 

rendezvények, kirándulások, rendszeres túrák és havonkénti 

színházlátogatások teszik színesebbé.  

Az intézményben mindenki számára biztosítunk étkezési 

lehetőséget. 

Az iskola és diákközössége széleskörű, meghatározó kapcsolatokkal 

rendelkezik a város közéletében; közösségünk tagjai tevékeny 

szereplői Dunaföldvár közéleti, civil, kulturális és sportéletének. 

Több mint két évtizede a németországi testvérváros, Weikersheim 

középiskolájával szoros kapcsolatot alakítottunk ki. Ennek keretében 

évente tanárok, diákok kölcsönös látogatására kerül sor. A 

dunaföldvári és környékbeli civil és sportszervezetekkel 

együttműködünk, s több éve kapcsolatot ápolunk az olaszországi 

Magenta gimnáziumával is. 

A KÉPZÉS RENDJE:  

Iskolánkban általános tantervű osztályok voltak, a 2023/2024-es 

tanévtől beindítjuk az emelt óraszámú képzést angol és német 

nyelvből, illetve a 6 évfolyamos képzésben már hetedik osztálytól két 

idegen nyelvet lehet tanulni. Tantárgyi rendszerünk és óraterveink 

biztosítják a tanulóknak az esetleges iskolaváltás lehetőségét. Az 

intézményben három idegen nyelv (angol, német, orosz) közül 

választhatnak diákjaink. Szakkör formájában tanulhatnak a diákok 

olasz és spanyol nyelvet is, illetve az érdeklődők foglalkozhatnak 

programozással. 

A 2023/ 2024-es tanévre tervezett induló osztályok: 

- 4 évfolyamos képzés - tagozatkód: 0001 

- 6 évfolyamos képzés - tagozatkód: 0002 

Mindkét képzési formánkban emelt óraszámú angol- vagy német 

nyelvű oktatást biztosítunk, ill. a 6 évfolyamos képzésben már 7. 

osztálytól két nyelvet fognak tanulni a diákjaink. 
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NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS 

Az általános képzésen túl a biztos tudás megalapozásához idegen 

nyelvből, informatikából, fizikából, kémiából, matematikából és 

történelemből többletórákat, idegen nyelvekből, informatikából és 

matematikából előzetes tudásra épülő kiscsoportos oktatási 

formákat biztosítunk. 

11-12. évfolyamon szabadon választható tantárgyi többletórákkal 

(fakultációk heti 2 vagy 3 órában) is segítjük diákjaink közép és emelt 

szintű érettségi vizsgákra, a továbbtanulásra történő felkészülését.  

Fakultációink: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, 

idegen nyelvek, biológia, fizika, kémia, földrajz, informatika. 

Tanítványaink számára olyan szabadidős tevékenységeket – 

szakkörök, művészeti csoportok, sportkörök, egyéni és csoportos 

tehetségfejlesztő foglalkozások - szervezünk, amelyek elősegítik 

egyéni képességeik fejlesztését.  

Vállaljuk az ECDL- vizsgákra való ingyenes felkészítést.  

A tanulmányi területre sajátos nevelési igényű és tanulási nehézséggel 

küzdő tanulók is jelentkezhetnek, fejlesztő foglalkozásaikat 

biztosítjuk. 

Felvételi:  

A felvételről az általános iskolai eredmények alapján döntünk; a 7. év 

végi és a 8. félévi (magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, 

idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika) 

osztályzatok alapján (max. 100 pont) rangsoroljuk a jelentkezőket. 

Felvételi elbeszélgetést tartunk a bejövő nyolcadikosoknak 2023. 

február 18-án, mivel szeretnénk megismerkedni a hozzánk 

jelentkezőkkel. 

Nyílt napot a nyolcadikosok számára 2022. november 16-án, 

kedden 8-12 óráig tartunk. Ekkor az érdeklődő diákok, illetve szüleik 

óralátogatásokon is betekintést nyerhetnek iskolánk életébe.  
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HAT ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS 

Ez a képzési forma valamennyi tantárgyból kedvezőbb tananyag 

elrendezést tesz lehetővé, s a hat év során több idő jut a szaktárgyakon 

belüli elmélyülésre, a törzsanyagból való kitekintésre. Mindez 

előnyösen befolyásolja a továbbtanulási esélyeket.  

Az általános képzésen túl a biztos tudás megalapozásához idegen 

nyelvből, informatikából, fizikából, kémiából, matematikából és 

történelemből többletórákat, idegen nyelvekből, informatikából és 

matematikából előzetes tudásra épülő kiscsoportos oktatási 

formákat biztosítunk. 

11-12. évfolyamon szabadon választható tantárgyi többletórákkal 

(fakultációk heti 2 vagy 3 órában) is segítjük diákjaink közép és emelt 

szintű érettségi vizsgákra, a továbbtanulásra történő felkészülését.  

Fakultációink: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, 

idegen nyelvek, biológia, fizika, kémia, földrajz, informatika. 

Tanítványaink számára olyan szabadidős tevékenységeket – 

szakkörök, művészeti csoportok, sportkörök, egyéni és csoportos 

tehetségfejlesztő foglalkozások - szervezünk, amelyek elősegítik 

egyéni képességeik fejlesztését.  

Vállaljuk az ECDL- vizsgákra való ingyenes felkészítést.  

A tanulmányi területre sajátos nevelési igényű és tanulási nehézséggel 

küzdő tanulók is jelentkezhetnek, fejlesztő foglalkozásukat biztosítani 

tudjuk. 

Felvételi:  

A felvételről az általános iskolai eredmények alapján döntünk. A 

jelentkezők rangsorának kialakításakor az 5. év végi és a 6. félévi 

(magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, 

informatika) jegyeket vesszük figyelembe (max. 60 pont). 

Nyílt nap: hatodikosok számára 2023. február 2-án, csütörtökön 15 

órától bemutató foglalkozásokkal tartunk, 17 órakor szülői 

tájékoztatón ismertetjük meg a képzés sajátosságait.  
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Telefonos bejelentkezéssel fogadjuk az érdeklődő diákokat, 

szülőket. 

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM:  

A TUDÁS HÍDJA! 

MEGBÍZHATÓ TUDÁS, MINŐSÉGI DIÁKÉLET! 
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Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola és Gimnázium 

Tolnai Lajos Gimnáziumi és Kollégiumi 

Tagintézménye 

OM azonosító: 036360 

Cím: 7064 Gyönk, Rákóczi utca. 555. 

Telefon:: +36 74 448-012 

E-mail: hegyhat@hisk.hu  

Weboldal: www.hisk.hu 

Facebook: facebook.com/tlgimi 

Intézményvezető: Bán Tamás 

Tagintézmény-vezető: Szűcs Rozália 

A 2023/2024-es tanévre hirdetett tanulmányi területek és kódjaik: 

 4 évfolyamos német nemzetiségi gimnáziumi képzés (nemzetiségi 

nyelvoktató nevelés-oktatás) 0001 

 Emelt óraszámban oktatjuk a német nyelvet.  

 A tanulmányi területen oktatott német nyelv mellett az angol 

vagy az olasz az idegen nyelv. Felvehető létszám: 26 fő. 

 4 évfolyamos általános tantervű gimnáziumi képzés 0002 

 A tanulmányi területen oktatott idegen nyelvek a német nyelv 

és az angol nyelv. Felvehető létszám: 26 fő. 

A tanulmányi területre sajátos nevelési igényű (egyéb pszichés 

fejlődési zavarral küzdő, mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, 

hallássérült) és beilleszkedési/tanulási/magatartási nehézséggel küzdő 

tanulók is jelentkezhetnek. 

Gimnáziumunkba és kollégiumunkba olyan fiatalokat várunk, akik 

nyitottak az új oktatási formákra, szeretnének helyben középfokú és 

felsőfokú nyelvvizsgát szerezni, szakszerű segítséget szeretnének 

kapni tanulási nehézégeik leküzdéséhez, illetve szívesen 

bekapcsolódnak sporttevékenységekbe, közösségi programokba. 

mailto:hegyhat@hisk.hu
http://www.hisk.hu/
https://facebook.com/tlgimi
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A felvételi kérelmekről az általános iskolai tanulmányi 

eredmények alapján döntünk. 

 A 4 évfolyamos német nemzetiségi nyelvoktató gimnáziumi 

képzésre (0001) valamint a 4 évfolyamos általános tantervű 

gimnáziumi képzésre (0002) jelentkezők rangsorolása a 7. 

évfolyam év végi, illetve a 8. évfolyam félévi tanulmányi eredmény 

átlaga, valamint a pedagógiai szakszolgálat által kiadott 

szakvélemény alapján történik. 

 Az átlagszámításkor az alábbi tantárgyakat vesszük figyelembe: 

magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen 

nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz. 

 

 

 

Nyílt napjaink: 

 

2022.10.18. 08.00-12.00 

 

2022.11. 21. 08.00-12.00 
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Valamennyi képzési formában az utolsó két évfolyamon emelt 

szinten biztosítjuk a továbbtanulásra való felkészülést a következő 

tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, történelem, 

matematika, idegen nyelvek, biológia, informatika. 

Tanórán kívüli lehetőségek: 

 Iskolaújság szerkesztése, iskolarádió működtetése, ÖKO-kert 

gondozása, termények feldolgozása, fenntartható életmód 

támogatása, kézműves foglalkozások, színjátszás. 

 Modern sportcsarnokunk edzőhelye a kézilabda csapatainknak, de 

más sportágak gyakorlására is rendelkezésre áll: röplabda, 

kosárlabda, labdarúgás, íjászat, karate. 

    

Nyelvvizsgák helyben: 

 ÖSD (osztrák egynyelvű) - középfok 

 DSD (német egynyelvű) -felsőfok 

Németországi ösztöndíjak – nyelvgyakorlás: 

 3 hetes nyári Goethe ösztöndíj 

 6 hetes ösztöndíj Baden - Württembergben 

 Cserekapcsolatok testvériskolákkal (Ausztria, Németország) 

Rendszeres színházlátogatás a szekszárdi német színházba (DBU), és 

a Pécsi Nemzeti Színházba. 
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A tanórák szervezésében kiemelt szerepet kap a kompetencia alapú 

oktatás. 

Az intézmény nyitott új pedagógiai innovációkra, amiben segítséget 

nyújt jó technikai felszereltségünk a gimnáziumban és a 

kollégiumban egyaránt. 

Diákjaink tanítása mellett nagy hangsúlyt fektetünk személyiségük 

fejlesztésére és gyógypedagógiai támogatásukra is.  

     

Kollégiumunkban minden igénylőnek elhelyezést és étkezést 

tudunk biztosítani. 

 

„Nálunk mindenki valaki!” 

Legyen a célod továbbtanulás, szakmaszerzés, külföldi tanulmányok, 

mi segítünk felkészülni rá! 

Várjuk az érdeklődőket! 
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Paksi Vak Bottyán Gimnázium 

OM azonosító: 036391 

Feladatellátási hely kód: 002 

Címe:   7030 Paks, Dózsa György út 103.  

Telefon:  75/ 200-423 

E-mail:  vbgimi@vbg.hu 

Honlap:  http://vbg.hu  

Intézményvezető: Rompf Gabriella 

A 2023/2024. tanévben induló tagozataink és kódjaik 

NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM 

Tagozatkód/név Tanulmányi területek főbb jellemzői 

0041 

matematika 

magasabb óraszámú matematika és idegen 

nyelv tantárgyak 

0042 

digitális kultúra 

magasabb óraszámú digitális kultúra és 

idegen nyelv tantárgyak 

0043 

humán 

magasabb óraszámú magyar irodalom, idegen 

nyelv és történelem tantárgyak 

0044 

angol nyelv 

emelt óraszámú (heti öt óra) angol nyelv 

tantárgy 

  

mailto:vbgimi@vbg.hu
http://vbg.hu/
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Az idegen nyelvek tanulása 

A gimnáziumi képzés során két idegen nyelv tanulása kötelező.  

- Osztályainkban az első idegen nyelvet a 9. és 10. évfolyamon 

heti 4 órában, míg a második idegen nyelvet heti 3 órában 

tanítjuk.  

- A 11. és 12. évfolyamon a tanulók céljaiknak megfelelően 

választhatnak specializáció keretében heti 2 többletórát az 

általuk választott idegen nyelvből.  

- Választható nyelvek: angol, latin, német, orosz  

- A nyelvi csoportokat a tanulók tudásszintjének megfelelően 

alakítjuk ki. 

- Megfelelő szorgalmú tanulóinkat felkészítjük az előrehozott 

középszintű, majd a szintemelő érettségi vizsgára, 

nyelvvizsgára.  

Választható foglalkozások 

- Specializációs tárgyak választhatók a 11-12. évfolyamon heti 

2, ill. 3 órában 

- Idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése angol, német és orosz 

nyelvből 

- Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 

- Művészeti csoportok 

- Képzőművészeti kör 

- Kreatív írás szakkör, Gimi Magazin diákújság 

- Iskolarádió, stúdió üzemeltetése, rendezvényszervezés 

- Önismereti, pályaorientációs foglalkozások 
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Akkreditált kiváló tehetségpont vagyunk 
 

              
 

       

Microsoft Innovatív Iskola vagyunk. 

           

 

                              
               A 8.H osztály – a nyertes projekt zárásakor 

A Microsoft segítségével új, modern 

tanulásmódszertani eljárásokat vezettünk 

be, projektekben veszünk részt. 

Hangsúlyt helyezünk a 21. századi 

elvárásoknak megfelelő kompetenciák 

fejlesztésére, mint például a kreativitás, a 

kommunikációs készség, a kooperatív 

készségek, kritikai gondolkodás. 

Jól működő tehetséggondozó 

programmal rendelkezünk. 

Tanítványainkat arra inspiráljuk, 

hogy éljenek az iskola által kínált 

lehetőségekkel, vegyenek részt 

pályázatokon, versenyeken, 

mélyedjenek el egy-egy 

témakörben, készítsenek 

projekteket, írjanak tudományos 

dolgozatokat.  
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Szabadidős sportolási lehetőségek 

- szabadon választható sportköri foglalkozások 

- házibajnokságok  

- kirándulások, táborozás 

Az élsportolók tanulmányait egyénileg, elfoglaltságukhoz igazodva, 

rugalmasan segítjük. 

 

                  
       Baros Eszter (8.h) karate világbajnok 

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 

Négy évfolyamos gimnázium  

 
 

A négy évfolyamos képzésbe felvételi 

alapján lehet bekerülni. A Paksi Vak 

Bottyán Gimnázium 9. évfolyamára 

való jelentkezéshez a tanulóknak részt 

kell venniük a felvételi eljárást 

megelőző egységes írásbeli 

vizsgákon. 
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Az írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2023. január 21. (szombat) 

10:00. 

Érkezés fél órával a vizsga kezdete előtt. A vizsgák helyszíne: Paksi 

Vak Bottyán Gimnázium Paks, Dózsa György út 103. 

Pótló írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2023. január 31. (csütörtök) 

14.00  

Pótló felvételit csak az a vizsgázó írhat, aki az előzetes írásbelin alapos 

(neki fel nem róható) ok miatt nem tudott részt venni (a szülői kérelem 

mellett orvosi igazolás; közlekedési probléma miatti hivatalos igazolás 

szükséges). Vizsgaismétlésre nincs mód. 

Az írásbeli dolgozatok megtekintése: 

2023. január 27. (péntek) 8.00 – 16.00 

SNI és BTMN tanulók kedvezményei az írásbeli vizsgán  

Az SNI, ill. a BTMN-el küzdő tanulóknak az írásbeli vizsgára 

vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell 

igényelni, melyet a szakértői véleménnyel az írásbeli vizsgára történő 

jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani. A sajátos 

nevelési igényű tanuló, szülői kérelem esetén az írásbeli vizsga során 

a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre 

lehet jogosult:  

- időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartamának tárgyanként 

történő meghosszabbítása),  

- segédeszköz használata (a tanuló a szakértői vélemény alapján 

az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt vagy 

segédeszközöket használhat a vizsga során),  

- értékeléskor az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés 

(a szakértői véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat 

értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz 

figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és 

a tanuló által elért összpontszámba sem számítja be). 
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A FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA 

A felvételről szóló döntést  

- a hozott tanulmányi eredmények és  

- az írásbeli felvételi eredmények figyelembevételével hozzuk 

meg.  

A felvételi pontok számítása az alábbi táblázatban leírtak alapján a 7. 

év végi és a 8. félévi eredményekből történik. A táblázatban szereplő 

pontszámok az elérhető maximális pontszámot tartalmazzák: 
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*: A tanuló által tanult természettudományos tantárgyak (fizika, kémia, biológia, 

földrajz) közül a számára legkedvezőbb 3 tantárgy eredménye számít be a hozott 

pontokba. 
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Az iskolánkba a 4 évfolyamos képzésre jelentkező azonos 

pontszámot elérő tanulók közül a felvételi rangsor összeállításánál 

előnyt élvez (az alábbi sorrendben): 

- a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló elsősorban, majd  

- általános iskolai országos - egyéni kategóriájú - tanulmányi 

versenyeredménnyel rendelkező tanuló (igazolás 

bemutatásával, kivéve levelező és internetes versenyek), 

- különleges helyzete ezt indokolja (pl. testvére is iskolánkba 

jár). 

- a városi egyesületek igazolt élsportolója (igazolással). 

A felvételizőket írásban tájékoztatjuk a döntésről: 

2023. április 28-ig. 

Beiratkozás a 2023/2024. tanévre 

Időpontja: 2023. június 22. csütörtök, melyről értesítést küldünk.  

Pótbeiratkozás telefonos egyeztetés alapján.  

Helyszíne: Paksi Vak Bottyán Gimnázium Paks, Dózsa György út 

103.  

Részletesebb információt szerezhetnek induló osztályainkról, az 

iskolában folyó nevelő-oktató munkánkról, a Paksi Vak Bottyán 

Gimnázium működéséről és belső életéről, ha ellátogatnak 

intézményünk honlapjára.  

Főoldal - Főoldal (vakbottyangimnazium.hu) 

Beiskolázási eseménynaptár.pdf (vakbottyangimnazium.hu) 

Telefonos megkeresés esetén bármikor adunk tájékoztatást érdeklődő 

általános iskolai pedagógusoknak, diákoknak, egyénileg érdeklődő 

szülőknek.  

  

https://vakbottyangimnazium.hu/
https://vakbottyangimnazium.hu/managed_files/Honlap%20dokumentumai/Beiskol%C3%A1z%C3%A1si%20esem%C3%A9nynapt%C3%A1r.pdf
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HAT ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM 

Ebben az osztályunkban tehetséggondozó képzés folyik. Az emelt 

szintű oktatás matematikából, illetve angol nyelvből az alap 

óraszámhoz képest heti 2 többletóra választását jelenti. A hat 

évfolyamos osztályainkba járóknak a későbbi években módjuk lesz 

további specializációk választására leendő továbbtanulási 

szándékuknak megfelelően, kiscsoportos képzési formában. 

 emelt szintű matematika oktatás haladó német nyelvvel 

(KÓD: 0061) 

 emelt szintű matematika oktatás haladó angol nyelvvel 

(KÓD: 0062) 

 emelt szintű angol nyelv oktatás 

(KÓD: 0063) 

 

Mindhárom tagozatkódnál választható úgynevezett kis 

specializáció a 7-10. évfolyamon: kémia – biológia (+ heti 1 

órában), ami az orvosképzést célozza; vagy digitális kultúra (heti 

1 órában). 

7. és 8. évfolyamon: egy idegen nyelv választása kötelező 

- emelt óraszámú angol nyelvoktatás esetén angol nyelv heti 5 

órában, 

- emelt óraszámú matematika oktatás esetén angol vagy 

német nyelv heti 4 órában. 

9. évfolyamtól két idegen nyelv tanulása kötelező 

- az első idegen nyelv: angol vagy német (az általános 

iskolában tanult nyelvet tanulja továbbra is a tanuló) 

- második idegen nyelvként választható: angol, német, orosz, 

latin. 
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11. és 12. évfolyamon a tanuló 

- továbbtanulási szándékának és érdeklődési körének 

megfelelően választhat a tanult tantárgyakból specializációt. 

Egy specializáció választása kötelező, míg kettő további 

választható. 

Idegennyelv-tanulás szempontjából különösen előnyös ez a képzési 

forma. Diákjainknak a hat év alatt módjuk van mindkét tanult nyelvből 

az emelt szintű érettségi vizsgára felkészülni, nyelvvizsgát szerezni. 

Ez a képzési forma valamennyi tantárgyból kedvezőbb tananyag 

elrendezést tesz lehetővé, mely előnyösen befolyásolja az érettségi 

eredményeket, így a továbbtanulási esélyeket is.  

A 2021-2022-es tanév díjazottjai 
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A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 

Hat évfolyamos gimnázium  

Felvételi vizsgát nem tartunk. A tanulók a felvételi pontszámainak 

kiszámításakor az 5. évfolyam tanév végi és a 6. évfolyam félévi 

osztályzataiból az alábbi táblázatban szereplő tantárgyakat vesszük 

figyelembe. A tantárgyak érdemjegyeinek kétszeresét vesszük, majd 

ezek összege adja a tanuló felvételi pontszámát. Az alábbi táblázat a 

hozott pontokból a tantárgyanként maximálisan megszerezhető 

pontokat tartalmazza.  
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Az eredményeket igazoló dokumentumok fénymásolatát a 

jelentkezési laphoz kérjük mellékelni. 
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Az iskolánkba a 6 évfolyamos tehetséggondozó képzésre 

jelentkező azonos pontszámot elérő tanulók közül a felvételi 

rangsor összeállításánál előnyt élvez (az alábbi sorrendben): 

- a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, 

- általános iskolai országos - egyéni kategóriájú - tanulmányi 

versenyeredménnyel rendelkező tanuló (igazolás 

bemutatásával, kivéve levelező és internetes versenyek), 

- különleges helyzete ezt indokolja (pl. testvére is iskolánkba 

jár) 

A jelentkezők írásbeli tájékoztatása a döntésről: 2023. április 28-ig. 

Részletesebb tájékoztatót adunk a szülőknek a képzésről, a 

tehetséggondozó programról, a teljes felvételi eljárásról, az iskolai 

diákéletről és a tanórán kívüli tevékenységekről esetleges személyes 

telefonos megkereséskor. 

BEIRATKOZÁS a 2023/2024. tanévre 

Időpontja: 2023. június 21. szerda, melyről értesítést küldünk. 

Pótbeiratkozás telefonos egyeztetés alapján. Helyszíne: Paksi Vak 

Bottyán Gimnázium Paks, Dózsa György út 103. 

            
    A végzős diákok zsűriként a gólyaavatón 2022. szeptember 29. 
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Büszkeségeink 

Szabó Péter 
Paks város polgármestere 

 

Dr. Blazsek Balázs 
Paks város címzetes főjegyzője 

 

Dr. Farkas Edina 
háziorvos 

 

Dr. Harmat Gabriella 
jogász 

 

Dr. Kovács Antal 
olimpiai- és világbajnok cselgáncsozó, 

közgazdász és a MVM Paksi 

Atomerőmű Zrt. kommunikációs 

igazgatója 
 

Péter Norbert 
Paksi Futball Club utánpótlás szakmai 

vezető, az Iránytű című szakkönyv 

szerzője 
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Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium 

és Általános Iskola 

OM azonosító: 036394 

Cím:   7100 Szekszárd, Kadarka u. 25-27. 

Telefon:  74/511-077 

E-mail:  ibelagimnazium@belamail.hu  

Honlap:  ibela.hu; ibela.edu.hu 

Igazgató:  Hajós Éva 

Pályaválasztási felelős: Csizmazia Ferencné 

   Szügyi Hajnalka (AJKP) 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2023/2024. TANÉVRE 

„…helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk” 

(Illyés Gyula) 
 

Akkreditált Kiváló Tehetségpont, Oktatási Hivatal 

Bázisintézménye, Európai Tehetségpont, Örökös Ökoiskola, a 

Pécsi Tudományegyetem partnerintézménye 

Kedves Nyolcadikosok!  

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium a térség egyik elismert gimnáziuma. 

A diákok jövőbeli sikerességét színvonalas és eredményes, magas 

hozzáadott pedagógiai értéket teremtő munkával, differenciált 

képzéssel támogatjuk. Gimnáziumunk kiemelkedik abban, hogy 

tanárai a tanulmányi eredményesség mellett megtalálják, Te miben 

vagy tehetséges. A gimnáziumi képzés lehetőséget biztosít számodra, 

hogy több területen is kipróbáld magad, hogy meggyőződhess arról: 

képes vagy egyedül, párban, csoportban, projektekben teljesíteni 

leendő tanulmányi feladataidat. Alkalmazható tudást szerezhetsz, 

rátalálhatsz arra a területre, amelyben sikeres érettségivel és 

továbbtanulással a jövőben keresett szakmád lesz. 

A választott tagozatokon olyan tantárgyakat tanulhatsz magasabb 

mailto:ibelagimnazium@belamail.hu
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óraszámban, melyek a felsőoktatásban felvételi tantárgyként 

szükségesek – műszaki, gazdaságtudományi, bölcsészeti, agrár-, 

természet- és társadalomtudományi, jogi, sport-, orvos- és 

egészségtudományi, közigazgatási, művészetközvetítési területen. 

A I. Bélában az „egyéniséget elfogadják, a tehetséget felkarolják”. 

Különc vagy? Annak tartanak? Vagy Te tartod magad annak? 

Támogatunk abban, hogy önmagad lehess, s közben képességeidet 

arra használd, hogy előbbre juss az életben. Valljuk, hogy mindenki 

tehetséges lehet valamiben.  

A „Gép” előtt szereted tölteni mindennapjaidat? Programozással, 

esetleg digitális grafikával, festészettel foglalkoznál? Kiválóan 

kvalifikált informatikatanáraink továbbfejlesztik tudásodat.  

A sport a szenvedélyed? A megyében egyedül a mi intézményünk, az 

I. Béla Gimnázium szervezi meg középiskolai szinten a köznevelési 

típusú sportiskolai képzést, mellyel kiemelten segítjük az élsportolóvá 

válást.  

Ha igazán boldogulni kívánsz a világban, ehhez az idegen nyelvek 

elsajátítása segíthet hozzá. Köztudott, hogy a Bélában jól mennek az 

idegen nyelvek.  

Összességében az elfogadó és támogató szellemiség megnyilvánul az 

órarendi órákon kívül az egyénileg választható tehetséggondozó 

foglalkozásokban, a versenyekben, az alkotótevékenység 

ösztönzésében, a külföldi utazásokat eredményező projektekben, a 

mozgókép- és médiaismeret emelt szintű oktatásában, az informatika, 

a digitális technikák kiemelkedő alkalmazásában.  

Az Arany János Kollégiumi Program előkészítő középiskolai 

tagozatán felkészítünk, hogy sikeres légy az ezt követő négy éves 

képzésedben. 

Gimnáziumunkban úgy gondoljuk, ma elengedhetetlen az 

információs és kommunikációs technikák alkalmazása, a társas 

készségek fejlesztése és mindehhez új, modern tanulás- és 

oktatásszervezési eljárások alkalmazása. A Szekszárdi I. Béla 

Gimnázium támogató, közösségi szellemiségű és eredményes 

gimnázium. Számítunk Rád is! 
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Ha úgy gondolod, hogy szeretnél 

egy 

 jó hangulatú,  

 egyéniséget elfogadó,  

 változatos módszereket 

alkalmazó gimnáziumban tanulni, 

ahol kiemelkedően fejlődhet a tudásod, 

akkor nincs más dolgod, mint 

 megismerkedni 

tagozatainkkal, 

 benézni az I. Bélába, 

 és jelentkezni hozzánk!  

 

I. Felvételi tájékoztató rendezvények 

Tájékoztató szülőknek, diákoknak: 

2022. október 12-én és 2022.11.23-án (szerdán).  

Kezdés: 17.00 h.  

Témák: képzési kínálatunk bemutatása, bepillantás 

a mindennapi munkába.  

Nyílt napok: 

2022. október 12-én és november 16-17-én.  

Kezdés: 08.00 h.  

Felvételi előkészítőt tartunk szerdánként 2022. október 12-től. 
Érdeklődni az iskola telefonszámán (74/511-077) lehet. 

Egyéb hasznos tudnivalók: 

Menzát és kollégiumi elhelyezést helyben biztosítunk.  
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II. KÉPZÉSI RENDSZERÜNK 

Nyolc tanulmányi területre (0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 

0007, illetve 0008) lehet jelentkezni. Négy osztályt indítunk. 

A választott tanulmányi területen egyes tantárgyak magasabb 

óraszámúak/emelt szintűek. A 11. és a 12. évfolyamon magas 

óraszámban tizenegy tantárgyból emelt szintű érettségire felkészítő 

képzésben vehetnek részt a tanulók egyéni választásuk alapján, 

érdeklődésüknek megfelelően, heti négy választható órában. 

Tanulóink két idegen nyelvet tanulnak, előzetes tudásuknak 

megfelelő szinteken, évfolyamonként. Kezdőtől haladóig mindenki 

tanul angolul vagy németül. Másik nyelvként a német, angol, orosz 

vagy olasz nyelv tanulása választható.  

Az iskola vállalja az ECDL-vizsgákra való ingyenes felkészítést 

egyéni jelentkezés alapján. 

NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI TANULMÁNYI 

TERÜLETEINK 

 

0001 

Reál-digitális kultúra tagozat 

Szereted az informatikát és a matematikát? 

Ismered/Megismernéd a különböző számítástechnikai 

lehetőségeket? Nem okoz gondot egy-két fejtörő feladat 

megoldása? Érdekel a programozás vagy a robotika? Ha 

bármelyik kérdésre igen a válasz, akkor ez a tagozat a Neked való! 

Mérnöki, műszaki, természet- és gazdaságtudományi továbbtanulásra 

készítünk fel. 
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0002 

Geo – digitális kultúra tagozat (földrajz, biológia, informatika). 

Érdekelnek a különböző kísérletek? Meg 

szeretnéd fejteni a megmagyarázhatatlannak 

tűnő (természetföldrajzi, biokémiai) 

jelenségeket? Kíváncsi vagy a világ 

természetes hajtóerőire? Elemeznéd és 

digitális formában megjelenítenéd a 

gazdaságföldrajzi adatokat? Akkor itt a 

helyed, jelentkezz! Természettudományi, geo-informatikai, 

orvostudományi, agrártudományi és műszaki irányú továbbtanulásra 

készítünk fel. 

0003 

Angol – digitális kultúra tagozat 

Vonzz az angol nyelv? Vagy tudod, hogy 

szükséged lesz rá? Ha emellett még fogékony 

vagy az informatika lehetőségeire, akkor ezt a 

tagozatot Neked ajánljuk, mert itt mindez 

lehetséges! Informatikai, idegenforgalmi, kereskedelmi, igazgatási és 

nyelvi pályákra készülőknek. 

0004 

Humán – idegen nyelv (angol/német) tagozat (+művészetek, 

média) 

Elvarázsol a magyar nyelv szépsége? 

Szívesen olvasol? Érdekel a történelem? 

Meg szeretnéd örökíteni a különböző 

eseményeket? Szereted az angol vagy a 

német nyelvet? Esetleg oroszul 

tanulnál? Ha a legtöbb kérdésre igen a 

válasz, akkor ez a Neked megfelelő! Emelt szintű magyar, történelem 

és idegen nyelv képzés segítségével készítjük fel tanulóinkat a 

bölcsészeti, jogi, igazgatási vagy társadalomtudományi 

továbbtanulásra.
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0005 

Angol – német tagozat 

Szeretnél profivá válni az idegen 

nyelvekben? Tudod, hogy kiváló nyelvtudás 

kell a sikeres pályához? Ha igen, akkor ez 

a Neked megfelelő képzés! Emelt szintű 

nyelvképzés segítségével készítjük fel 

tanulóinkat az idegenforgalmi, 

külkereskedelmi és bölcsészettudományi továbbtanulásra.  

0006 

Sport – idegen nyelv tagozat 

Jó hírű egyesületben sikeresen 

sportolsz? Szeretnél a tanulásban is 

eredményeket elérni? A sporthoz is 

elengedhetetlen a jó nyelvtudás. Akkor ez 

a Neked való tagozat! A sportiskolai 

tantárgyak mellett magas óraszámú az 

angol/német nyelv. Nálunk a testnevelést is emelt szinten tanulhatod. 

Az élsportolók mentori támogatást kapnak. 

ÖT ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI TANULMÁNYI TERÜLETEINK 

0007 

Nyelvi előkészítő tagozat 

A tanulmányi területen a felvételi döntést 

követően a kötelező intenzív angol mellett 

második nyelvként a német vagy orosz 

választható. A 9. évfolyamon saját 

programunk szerint heti 13 órában – az 

előképzettséghez igazodó nívó-

csoportokban – tanítjuk az angol nyelvet, heti 5 órában pedig a 

választott másik idegen nyelvet. Hagyományos és újszerű tantárgyak 

keretében időt fordítunk a képességek és a kreativitás fejlesztésére.  
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0008 

Arany János Kollégiumi Program előkészítő középiskolai 

osztálya 

A programba az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma pályázati felhívása alapján 

lehet jelentkezni 2023. január 19-ig az 

intézményünkbe eljuttatott pályázattal. A 

részletes feltételeket a pályázati kiírás 

tartalmazza, ami megtekinthető az AJKP 

honlapján (www.ajkp.hu) vagy iskolánk 

kollégiumi honlapján https://kollegium.ibela.hu/ vagy a gimnázium 

honlapjának „Felvétel gimnáziumunkba” csempéjére kattintva. 

A pályázat elkészítéséhez személyes segítséget nyújtunk. Az 

előkészítő év után szekszárdi, gimnáziumi képzésben kell tanulni. 

III. A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 

Osztályainkba központi felvételi vizsgával lehet bekerülni. A felvételi 

eredményébe egyenlő arányban számítjuk be az általános iskolai 

eredményeket (hozott pontok) és a központi felvételi eredményét. 

A sportképzés megszervezéséhez a fizikai képességeket, testnevelési 

(sportági) képességeket és készségeket külön felmérjük. 

Az Arany János Kollégiumi Program előkészítő osztályába a központi 

felvételi után a jelentkezéssel együtt pályázatot is be kell nyújtani.  

 Iskolánk a felvételi eljárás részeként központi írásbeli vizsgát tart 

magyar nyelvből és matematikából.  

 Az írásbeli vizsgára 2022. december 2-ig hozzánk eljuttatott, 

központilag kiadott jelentkezési lapon lehet jelentkezni, mely a 

honlapunkon (http://ibela.hu/gimnazium/) elérhető. A vizsga helyéről, 

beosztásáról minden jelentkezőnek tájékoztató levelet küldünk. 

https://kollegium.ibela.hu/
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Az írásbeli vizsgák időpontjai: 

 A központi írásbeli vizsga időpontja:  

I. 2023. január 21. (szombat) 10 h.  

II. Pótlás: 2023. január 31. (kedd) 14 h. 

A dolgozatok megtekintésének időpontjai: 

 A központi írásbeli vizsga dolgozatainak megtekintése, az értékelés 

átadása: 

I.  2023. január 25. (szerda) 8 és 16 óra között. 

II.  Pótlás esetén: 2023. február 3. (péntek) 8 és 16 óra között. 

A tanulmányi területekre a jelentkezési határidő: 2023. február 22. 

A jelentkezési lapon gimnáziumunk minél több tanulmányi területét 

javasoljuk megjelölni. A jelentkezést az általános iskola segíti. A 

hozzánk beküldött jelentkezési laphoz a központi felvételi vizsga 

értékelő lapját csatolni kell. 

Sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képesség felmérési 

vizsgálat, illetve sportági képességek felmérése a 0006 „sportiskolai 

képzés” tanulmányi területen: 

A jelentkezők számára az írásbeli vizsgák mellett fizikaiképesség-

felmérési vizsgálatot szervezünk 2023. február 27. és március 14. 

között előzetes beosztás alapján. A felméréshez érvényes 

sportorvosi igazolással, valamint sportegyesületi tagsággal kell 

rendelkezni. 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő, illetve 

sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének biztosítására a 

felvételi vizsgán – a szülő írásbeli kérelmére – a köznevelési törvény 

előírásait alkalmazzuk. A szakértői vélemény alapján biztosítjuk a 

hosszabb felkészülési időt, lehetővé tesszük segédeszköz (pl. 

számítógép) alkalmazását. 

Az írásbeli vizsgákat (és a 0006-os területen a sportegészségügyi 

alkalmasságit, illetve képességmérést) követően a jelentkezők 

felvételi jegyzékét honlapunkon tesszük közzé legkésőbb 2023. 

március 17-ig. 

A felvételi döntésről 2023. április 28-ig értesítést küldünk a 

jelentkezőknek. 
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IV. FELVÉTELI PONTSZÁMÍTÁSUNK, A JELENTKEZŐK 

RANGSOROLÁSA 

Az általános iskolai tanulmányi eredmények (hozott pontok) 

számítása: 

A hozott pontokat a 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi 

eredményekből, az osztályzatok összegeként számítjuk ki öt 

tantárgyból. A jelentkezési lapon megadott összes tantárgy 

osztályzataiból a kötelezők mellett a választható tárgyak közül a 

jelentkező számára legkedvezőbbet választjuk ki, és azt vesszük 

figyelembe: 

Kód Kötelező négy tárgy 
Választható tárgyak közül 

egy:  

0001 

Magyar nyelv és irodalom 

(egy tárgyként) 

Matematika 

Történelem 

Idegen nyelv 

Földrajz 

Biológia 

Kémia 

Fizika 

Informatika 

0002 

0003 

0004 

0005 

0006 

0007 

0008 

(Ha magyar nyelvből és magyar irodalomból külön osztályzat van, a két 

tantárgy érdemjegyének egészre kerekített átlagát vesszük figyelembe a 

pontok kialakításánál.) 

A felvételi pontok számítása:  

Minden tanulmányi területen az írásbeli vizsga eredményét és a hozott 

pontokat egyenlő súllyal (50:50) számítjuk be. A sportiskolai 

képzésben emellett a felvétel feltételeként a sportegészségügyi 

alkalmassági és fizikai, illetve sportági képesség felmérési vizsgálaton 

való megfelelést határozzuk meg. 



 

54 
 

A felvételi rangsor kialakítása: 

A felvételi pontszám alapján sorba rendezzük a jelentkezőket. 

Sorrendazonosság esetén előnyben kell részesíteni a hátrányos 

helyzetű tanulókat. További egyezés esetén az írásbeli vizsga 

eredményeit hasonlítjuk össze, és a jobbat részesítjük előnyben. 

További egyezés esetén a szekszárdi tanulókat soroljuk előre. További 

előnyben részesítést élvez az a tanuló, akinek testvére jelenleg is 

iskolánk tanulója; vagy testvére, szülője iskolánk tanulója volt. 

További egyezés esetén előnyt élvez az a tanuló, akinek lakhelye, 

ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye szerinti járás 

területén található. Az előnyben részesítéshez a megfelelő 

dokumentumok benyújtása szükséges. (HH-igazolás, nyilatkozat 

testvér/szülő jelenlegi/korábbi középiskolai jogviszonyáról.) Az így 

kialakult sorrend a felvételizők rangsora. 

Felvétel az Arany János Kollégiumi Programba: 

A programba jelentkezés pályázat beadásával történik. A programba 

való bekerülés feltételeit jogszabály és az EMMI által közzétett 

pályázati felhívás határozza meg. (Részletek: tájékoztató füzet Arany 

János Kollégiumi Program (AJKP) pontja, illetve a holnapunkon.) 

A pályázati megfelelés esetén: 

A felvételi pontszám alapján sorba rendezzük a jelentkezőket. 

Sorrendazonosság esetén előnyben kell részesíteni a hátrányos 

helyzetű tanulókat. 

Továbbhaladás az általános iskolánkból gimnáziumunk 9. 

évfolyamára: 

A szedresi általános iskola mindazon nyolcadik osztályos tanulója, 

akinek a félévi tanulmányi átlaga 

a) nem éri el 4,3 tizedet, a rendes felvételi eljárás szerint, 

b) legalább 4,3, a központi felvételi írásbeli dolgozat megírás nélkül 

kérheti a továbbhaladását az általa választott tanulmányi területre. 
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Sportegészségügyi alkalmasság és fizikai képesség, illetve a sportági 

képességek vizsgálata a „közoktatási típusú sportiskolai” képzésben 

A 2023/2024-es tanévben induló sportiskolai tanterv alapján 

szervezett tanulmányi területünkre jelentkező tanulók számára a 

felvételi eljárás több részből áll. 

A központi általános matematika és magyar írásbeli vizsgák mellett 

részt kell venniük a fizikai képességeik felmérésén, továbbá meg kell 

felelniük a sportegészségügyi alkalmassági vizsgálaton, azaz 

rendelkezniük kell érvényes sportorvosi igazolással. A sportegyesületi 

tagság előfeltétel.  

A fizikai képesség-felmérési vizsgálat a következő területeket érinti: 

 ingafutás 

 helyből távolugrás 

 kötélmászás (lány) vagy függeszkedés (fiú),  

 továbbá a sportági képességek vizsgálata (a sportágra jellemző 

mozgásformák felmérése). 

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) a kollégiumban  

A program célja, hogy a sérülékeny tanulói csoportokba tartozó gyermekek 

a középiskolai kollégiumok által alkalmazható pedagógiai eszközrendszer 

segítségével eredményesen tanulhassanak, és érettségi bizonyítványt 

szerezzenek nappali tagozatos középiskolai osztályokban, továbbá esélyt 

kapjanak a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.  

Az AJKP 5 éves kollégiumi program egy, a gimnáziumban teljesítendő 

előkészítő tanévvel indul. Az előkészítő tanévet a 0007-es és a 0008-as 

tanulmányi területen lehet elvégezni. Az előkészítő tanév után a tanulóknak 

lehetőségük van arra, hogy tehetségüknek és érdeklődésüknek megfelelően 

a Szekszárdi I. Béla Gimnázium valamely tagozatán vagy az általuk 

választott szekszárdi középiskolában folytassák tanulmányaikat (átvétellel). 

A kollégiumi tagság fenntartása a középiskolai tanulmányok teljes 

időtartamára kötelező. 
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A programba való bekerülés feltételei, a benyújtandó pályázat tartalma 

megtalálható az Oktatási Hivatal honlapján az aktuális tanév 

eseményei között, illetve a kollégium honlapján ( 

https://kollegium.ibela.hu/ ). 

Pályázat beadása: postai úton. 

A pályázat beadási határideje: 2023. január 19. 

Értesítés a pályázat elfogadásáról/elutasításáról: 2023. február 10. 

AJKP nyílt nap: 2022. október 21-én, november 18-án.  

2022. december 2-ig be kell nyújtani a jelentkezési lapot a 

Szekszárdi I. Béla Gimnáziumba (0007-es vagy 0008-as tanulmányi 

terület). 

  

https://kollegium.ibela.hu/
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Szekszárdi Garay János Gimnázium 

OM azonosító:036384 

Cím:   7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9. 

Telefon/Fax:  74/315-633 

E-mail:   gjg@garayj.edu.hu 

Honlap:   www.garayj.edu.hu 

Intézményvezető:  Heilmann Józsefné 

Pályaválasztási felelős: Huszárik Imre 
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Miért épp a Garay…? 

 

MERT NAGY MÚLTÚ INTÉZMÉNY  

Intézményünk 127 éves múltra tekint vissza. 1896-ban a város 

polgárainak régi akarata valósult meg azzal, hogy Tolna megye első 

állami főgimnáziuma kezdhette meg működését Szekszárdon. 

A gimnázium épülete másfél év alatt készült el, majd 1923-ban felvette 

a város híres költőjének, Garay Jánosnak a nevét. 

Az eltelt 127 év alatt az alma maternek sok kiváló tanára és diákja volt. 

Közismert művészek, tudósok, sportolók, politikusok és a több ezer 

egyszerű, munkáját szerető ember szívesen emlékszik vissza a Garay 

János Gimnáziumra. 
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MERT SZÉLES KÖRŰ MŰVELTSÉGET, KOMOLY 

TANTÁRGYI TUDÁST AD 

Iskolánk elsősorban értelmiségi pályára, felsőoktatási intézményekbe 

történő továbbtanulásra készíti fel a tanulókat.  

Gimnáziumunk nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra. 2019-ben 

harmadik alkalommal nyerte el az Akkreditált Kiváló Tehetségpont 

címet.  

2017-ben Tolna megyében egyedüliként, a dél-dunántúli régióban a 

négy intézmény egyike, amelyek elnyerték a Minősített 

Tehetségműhely címet.  

2012-ben uniós pályázat eredményeként új természettudományos 

labor létesült az intézményben. Az iskola ezáltal a régió 

természettudományos oktatásának központjává vált. 
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MERT KÉT VAGY TÖBB IDEGEN NYELV MAGAS SZINTŰ 

ISMERETÉT NYÚJTJA 

Tanulóink hat idegen nyelv közül választhatnak: angol, német, francia, 

olasz, latin és orosz. 

A hat évfolyamos képzés keretében emelt szintű oktatást nyújtunk 

angol és német nyelvből. 

A négy évfolyamos képzésben emelt szinten tanítjuk az angol, német 

és orosz nyelvet.  

Az emelt szintű nyelvoktatást jól kiegészítik a tanórán kívüli 

nyelvgyakorlás formái: színházlátogatás, nyelvi táborok, filmklubok, 

külföldi tanulmányutak. 

Sikeres tevékenységünk legjobb bizonyítékai tanulóink nyelvvizsgái. 

Évente 200 körül van a sikeres közép-, illetve felsőfokú nyelvvizsgák 

száma.  

A nyelvtanulást német partnerkapcsolat, illetve uniós pályázat is 

segíti. 

MERT NEMCSAK OKTAT, HANEM NEVEL ÉS KÖZÖSSÉGET 

ÉPÍT 

Célunk a tanulók tudásának és személyiségének fejlesztésével a világ 

realitásait tisztelő, az új iránt érdeklődő, gondolkodó ifjúság nevelése. 

A diákság hagyományai: a gólyatábor, a gólyanapok, a gólyabál, a 9. 

osztályok műsoros bemutatkozása, a novemberi Tehetségnapok, a 

karácsonyi műsor, a januári Garay-bál, a szalagtűző ünnepség táncai, 

a februári jelmezbál, a Garay-napok, a ballagás ‒ olyan hagyománnyá 

lettek, amelyeket az előttünk álló nemzedékek sora adott át a 

következőknek. 

Népszerűek a közösségépítő kerékpár- és gyalogtúrák, a téli sítúrák, a 

nyári vízitáborok. Ezekben a közösségekben a diákok úgy lesznek 

ügyesebbek, képzettebbek, hogy közben közös élményeket szereznek.  

Alapvető feladatunknak tekintjük a munka tiszteltére, a szorgalomra 

és a kitartásra való nevelést, a haza iránti elkötelezettséget. 

A nemzeti közösség építéséhez hozzájárulnak kolozsvári, nagyberegi, 

óbecsei testvériskoláinkkal, a Rákóczi Szövetséggel ápolt 

kapcsolataink, Kárpát-medencei versenyeink. 

Nevelőmunkánkat az értékek közvetítése határozza meg. 
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MERT A DÉL-DUNÁNTÚL LEGJOBB GIMNÁZIUMA 

Az érettségi vizsgákon, a különböző tanulmányi, művészeti és 

sportversenyeken tanulóink dicséretes eredményeket érnek el. 

Közülük többen országos szinten is kimagaslóak. 

Tanulóink évente 30-40 különböző versenyen jutnak országos 

döntőbe, és érnek ott el előkelő helyezést. 

Az utóbbi 5 év átlagában a történelem és fizika tantárgyak emelt szintű 

érettségi eredményei alapján az ország legjobb 20 gimnáziuma között 

foglal helyet intézményünk, a dél-dunántúli régió legeredményesebb 

gimnáziuma. 

Az érettségi vizsgák átlaga 4,2‒4,8 között van. 

Iskolánk tanulmányi átlaga 4,5. Tanulóink közel kétharmada kitűnő 

vagy jeles osztályzatú. 

A művészetek területén ‒ színjátszás, versmondás ‒ az ország 

legjobbjai között vagyunk. Irodalmi színpadunk országos 3. 

helyezéssel büszkélkedhet. 

 

MERT ITT TANULNI LEHETŐSÉG 

Ajánljuk iskolánkat mindazoknak, akik céltudatosan, szorgalmasan 

kívánják napi feladataikat elvégezni, jó szellemű, összetartó 

közösségben szeretnék gimnáziumi éveiket eltölteni. 
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Szeretettel várunk mindenkit, aki akár határozott pályaválasztással, 

akár még csak formálódó érdeklődéssel keresi a tudásszerzés 

lehetőségét. 

Ajánljuk magunkat azoknak, akik jól megalapozott tudás birtokában 

tovább tanulva választanak felsőoktatási intézményt. 
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Intézményünk a következő tanulmányterületeket hirdeti meg a 

2023-2024. tanévre 

 

NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM 

- 0001 – matematika emelt szintű oktatás (fizika emelt 

óraszámmal)  

- 0002 – biológia emelt szintű oktatás (kémia emelt óraszámmal) 

- 0003 – már tanult nyelvként német nyelvi emelt szintű oktatás  

- 0004 – magyar nyelv és irodalom emelt szintű oktatás  

          (történelem emelt óraszámmal) 

- 0005 – már tanult nyelvként angol nyelvi emelt szintű oktatás 

- 0007 – digitális kultúra emelt szintű oktatás 
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HAT ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM 

- 0008 – angol nyelvi emelt szintű oktatás  

- 0009 – német nyelvi emelt szintű oktatás  

Célunk, hogy már 12 éves kortól külön tehetséggondozó osztályban 

és hatéves program alapján segítsük a jó képességű tanulókat. 

Várjuk azokat a diákokat, akik 

 fogékonyak, aktív, élénk észjárásúak,  

 szeretnének egy válogatott, törekvő közösséghez tartozni. 

Minden tanulmányterületre jelentkezőnek egységes központi 

írásbeli felvételi vizsgát kell tenniük anyanyelvből és 

matematikából.   

A felvételre jelentkezőknek a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő 

program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell 

előállítani a felvételi lapokat (a www.oktatas.hu honlapról érhető 

el). A kinyomtatott és aláírt felvételi lapokat közvetlenül 

iskolánkba kell beadni. Az adatlapot az Oktatási Hivatal részére 

kell megküldeni. 

Az írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2023. január 21. 10:00 óra. 

A 4 évfolyamos tanulmányterületekre jelentkezőknek szóbeli 

felvételi vizsgát is kell tenniük. 

A szóbeli vizsgák időpontja 2023. március 11. 
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TÁJÉKOZTATÓ SZÜLŐI ÉRTEKEZLET  

2022. NOVEMBER 8. 

17:00 órától a hatosztályos gimnázium iránt érdeklődőknek  

18:00 órától a négyosztályos gimnázium iránt érdeklődőknek 

ISKOLÁNK DÍSZTERMÉBEN 

 

NYÍLT NAPOK: 

 2022. november 14-én a szekszárdi iskolák diákjainak, 

 2022. november 15-én a nem szekszárdi iskolák diákjainak. 

Gyülekező: iskolánk dísztermében. 

A program mindkét napon 8 órakor kezdődik. 

A hatodikos és a nyolcadikos tanulók számára 2022. november 11-től 

térítésmentes felvételi előkészítő foglalkozásokat szervezünk 

anyanyelvből és matematikából. 
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A FELVÉTEL RENDJE A NÉGY ÉVFOLYAMOS 

GIMNÁZIUMBA 

Központi írásbeli felvételi vizsgát tartunk anyanyelvből és 

matematikából. A vizsga eredményeit tartalmazó Értékelő lapot vagy 

másolatát kérjük, csatolják a jelentkezési laphoz. A négy évfolyamos 

osztályba jelentkező tanulókat az általános iskolából hozott, valamint 

az írásbeli és a szóbeli vizsgán elért eredményük alapján rangsoroljuk. 

Az összpontszám 25%-át a hozott pontok, 50%-át az írásbeli, 25%-át 

a szóbeli felvételi vizsgán szerzett pontok alkotják. A hozott 

pontszámok kiszámításához a 7. osztályos év végi és a 8. osztályos 

félévi jegyeket vesszük alapul az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv, 

irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, 

fizika/biológia/kémia. 

Az SNI, a BTMN vizsgázó számára szakértői bizottság 

szakvéleménye alapján az igazgató engedélyezi az írásbeli feladatok 

megválaszolásához rendelkezésre álló idő legfeljebb 30 perccel 

történő megnövelését, az iskolai tanulmányok során alkalmazott 

segédeszköz használatát és az értékelés egy része alóli felmentést.  

A felvételi vizsgára iskolánk anyanyelvből és matematikából 

térítésmentes előkészítő foglalkozásokat tart az alábbiak szerint: 

2022. november 11. péntek  magyar 

2022. november 18. péntek  matematika 

2022. november 25. péntek  magyar 

2022. december 2. péntek  matematika 

2022. december 9. péntek  magyar  

2022. december 16. péntek  matematika 

2023. január 13. péntek  magyar 

2023. január 20. péntek  matematika 

Az előkészítők kezdési időpontja minden alkalommal 15:00 óra. 

A természettudományok iránt érdeklődők számára „Kutakodók” 

szakkört tartunk hétfőnként előzetes bejelentkezéssel a 

garaylabor@gmail.com e-mail címre.  

 

mailto:garaylabor@gmail.com
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A FELVÉTEL RENDJE A HAT ÉVFOLYAMOS 

GIMNÁZIUMBA 

Felvételi vizsgát az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó 

középfokú iskolába jelentkezők egységes írásbeli vizsgájaként tartunk 

magyar nyelvből és matematikából. A vizsga eredményeit tartalmazó 

Értékelő lapot vagy másolatát kérjük, csatolják a jelentkezési laphoz. 

A jelentkező tanulókat az általános iskolából hozott és az írásbelin 

elért eredményük alapján rangsoroljuk. Az összpontszám 50%-át a 

hozott pontok, 50%-át a szerzett pontok alkotják. A hozott 

pontszámok kiszámításához a 5. osztályos év végi és a 6. osztályos 

félévi jegyeket vesszük alapul az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv, 

irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika. 

A sajátos nevelési igényű tanulók számára biztosítjuk a 20/2012. 

EMMI rendelet 68. § (4) bekezdésében előírtakat. („A sajátos nevelési 

igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott 

kérésére, az igazgató engedélye alapján (…) számára az írásbeli 

feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb 30 

perccel meg kell növelni, (…) lehetővé kell tenni, hogy az iskolai 

tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használja.”) 

A sikeres írásbeli felvételi vizsga érdekében előkészítő 

foglalkozásokat szervezünk az alábbiak szerint: 

2022. november 11. péntek  matematika 

2022. november 18. péntek  magyar 

2022. november 25. péntek  matematika 

2022. december 2. péntek  magyar 

2022. december 9. péntek  matematika 

2022. december 16. péntek  magyar 

2023. január 13. péntek  matematika 

2023. január 20. péntek  magyar 

Az előkészítők kezdési időpontja minden alkalommal 14:30 óra. 
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A természettudományok iránt érdeklődők számára „Kutakodók” 

szakkört tartunk hétfőnként előzetes bejelentkezéssel a 

garaylabor@gmail.com e-mail címre. 

További részletek az iskola honlapján találhatók 

 

Találkozzunk a Garayban! 
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Szekszárdi Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény Berkes János Általános 

Iskolája, Készségfejlesztő Iskolája, Fejlesztő 

Nevelés-Oktatást Végző Iskolája és Kollégiuma 

OM azonosító 101304 

Cím: 7173 Zomba, Paradicsompuszta 3. 

Telefon: 74 / 999-590 

E-mail: egymi.berkes@gmail.com 

Honlap: http://tm-egymi.hu/  

Igazgató: Csurgai Andrea 

Tagintézmény vezető: Szabján Ferencné 

Intézményünk sajátos nevelési igényű – 

értelmileg, ill. tanulásban akadályozott – tanulók nevelését, oktatását, 

képzését ellátó, készségfejlesztő iskola és kollégium. 

A készségfejlesztő iskolába, a Tanulási Képességet Vizsgáló 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján kerülhetnek be 

a tanulók. Beiskolázási körzetünk, elsősorban Tolna megye, de üres 

férőhely esetén más megyéből is fogadunk tanulókat. A bejárás és 

bentlakás feltétele egyaránt biztosított. 

Tagintézményünk alapelve, a tanulók eltérő haladási képességeire 

épített, egyénre szabott fejlesztés, a gyakorlatra alapozott 

ismeretszerzés, valamint a társadalmi integrációt elősegítő, az 

életkezdéshez szükséges, és a munkába állást is elősegítő készségek, 

képességek és jártasságok kialakítása. 

Diákjaink tehetségük és érdeklődésük alapján az alábbi szakkörök 

közül választhatnak: számítógépes, kézimunka, kreatív hobby, 

színjátszó, tánc, és sportszakkör. 

A szabadidő tartalmas eltöltését segíti az iskolakönyvtár, a parkban 

lévő sok udvari fajáték, valamint a diákotthon felszereltsége, a 

nyugodt, családias légkör, és az esztétikus környezet. 

http://tm-egymi.hu/


 

70 
 

Az általános iskolából kikerülő tanulóink a készségfejlesztő iskola 

keretében folytathatják tanulmányaikat.  

Iskolánkban 25 éves korig, a második ill. harmadik szakmai 

képzés elvégzése is ingyenes! 

A 9. 10. osztályba történő jelentkezés után, az alábbi képzések 

választhatók:  

1. Konyhai kisegítő/Mézeskalácssütő szakmai modul  

beiskolázási kód: 0003 

2. Háztartástan/kert és parkápoló szakmai modul 

beiskolázási kód: 0001 

3. Udvaros/Szövött tárgy-készítő/Textilmentő szakmai modul  

beiskolázási kód: 0002 

4. Mosodai kisegítő/Kisegítő- takarító szakmai modul 

beiskolázási kód: 0004 

A szakképzés gyakorlati oktatása az intézmény saját, jól felszerelt 

tanműhelyeiben, parkjában és gyakorlókertjében történik. 
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Tamási Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 

Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 

OM azonosító: 203586 

Cím:  7095 Iregszemcse, Bartók B. u. 10. 

Telefon:  74/ 481-193  

E-mail:  tamasiegymi.ireg@gmail.com 

Intézményvezető:  Varga Lászlóné 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 

2023/24 tanév 

SZAKISKOLA: 

Iskolánk megyei beiskolázású intézmény (de igény és férőhely esetén 

más megyéből is fogad tanulókat). A cél a megye területén nyolc 

osztályt végzett sajátos nevelési igényű tanulók szakmaszerzésének 

biztosítása.  

A KÉPZÉS SZERKEZETE: 

Kilencedik előkészítő évfolyam után 2 szakképző évfolyam. 

Az előkészítő osztály célja: az előzetes tudások megerősítése és 

tovább építése, alkalmazása, az önálló életvezetési technikák tudatos 

gyakorlása kerül a középpontba. Megvalósul a tanítás-tanulás 

folyamatában megmutatkozó gyengébb vagy sérült funkciók 

korrigálása, kompenzálása, a szakmatanuláshoz, munkába álláshoz 

szükséges motiváció megteremtése. A Szakmai alapozó ismeretek 

tantárgy célja a pályaválasztási döntés segítése. Megismerteti a 

választható szakmacsoportokat, tevékenységi formákat. Egy vagy 

több szakterületen gyakorlatorientált általános szakmai ismereteket 

nyújt. 

 



 

72 
 

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK: SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK 

Képzés: Parkgondozó Beiskolázási kód: 0011 

Képzési idő: 2 év  

A képzés célja: 

Parkgondozó: szakirányítás mellett alkalmas a parkosítási feladatok 

elvégzésére, a zöldterületek, zöldfelületek kiültetett növényeinek 

szakszerű gondozására, ápolására, fenntartására, a létesítmények 

karbantartására, mely többnyire fizikai munkát jelent. 

A tanulók elsősorban dísznövények, virágok, díszcserjék, díszfák 

termesztésével és gondozásával ismerkednek meg. Munkájuk során 

kisebb kerti gépeket használnak környezetünk szebbé tételéért. 

Képzés: Családellátó Beiskolázási kód 0012 

Képzési idő: 2 év 

A képzés célja:  

Családellátóként elsődleges feladata saját háztartásának vezetése, 

családjának ellátása, gyermekeinek nevelése, gondozása, beteg 

családtagjainak ápolása. Ismeretei birtokában képes idegen családok 

háztartási feladatainak szervezésére, felügyeletének ellátására, illetve 

részfeladatainak elvégzésére. 

Saját takarítási feladatain túl külső takarítási munkákat is ellát. Gyűjti, 

és szelektíven kezeli a családban, a munkahelyén keletkező 

hulladékot. 

Legyen képes kisebb ruhajavításokra, lakástextilek készítéséhez. 

Sajátítsa el a ruhák alapanyagainak ismeretét, ennek megfelelően tudja 

tisztítani. Ismerje a takarítószerek használatát, azok veszélyeit. 
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A szakmai gyakorlati oktatás feltételei adottak az intézményen 

belül:  

Rendelkezésre áll olyan terület, ahol biztosított a munkáltató jellegű 

feladatok megvalósításához a megfelelően előkészített munkaterület. 

Rendelkezésre állnak a szükséges eszközök, szerszámok, anyagok, 

felszerelések, melyek lehetővé teszik az ismeretek szakszerű 

elsajátítását, a balesetmentes munkatevékenységet. 

A felvételi eljárás rendje: 

Felvételi vizsgát nem tartunk.  

A hozzánk jelentkező diákokból a felvételi sorrendet az általános 

iskola 8. osztályának félévi érdemjegyei alapján állapítjuk meg. 

Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés 

szükséges a szakképző évfolyamokon. 
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Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium 

OM azonosító: 036371 

Cím: 7081 Simontornya, Hunyadi J. u. 15. 

Telefon/fax: 74/486-139 

E-mail: vakbottyanaig@gmail.com  

Honlap: https://vakbottyan-stornya.edu.hu/ 

Intézményvezető: Farkas Rita Krisztina   

Pályaválasztási felelős: 

Horváth-Bősze Hajnalka és Emperger Ágnes intézményvezető-helyettesek 

Telefon: 74/486-139 

A 2023/2024-es tanévre tervezett gimnáziumi képzés: 

Tagozatkód: 0001 

Négy évfolyamos képzés általános tantervű oktatással,  

első nyelv: angol vagy német, második nyelv: német vagy angol 

Iskolai nyílt napok: 2022. december 1-2. (csütörtök-péntek), 

9.00 – 12.00 
 

Tájékoztatás: 

honlapunkon (https://vakbottyan-stornya.edu.hu/)  

és Facebook oldalunkon (Vak Bottyán Iskola Simontornya) 

Központi felvételi vizsgát nem szervezünk. A felvételi kérelmekről az 

általános iskolai tanulmányi eredmények alapján döntünk. A 

jelentkezési lapon szereplő érdemjegyek átlagát vesszük figyelembe a 

jelentkezők sorrendjének összeállításakor. Ugyanezen szempontokat 

érvényesítjük az általános iskolai tagozatunk tanulóinak, valamint a 

sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók felvételekor.
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Sajátosságaink: 

A kisgimnáziumokra jellemző családias hangulatú gimnáziumi 

tagozatunkon a képzés általános tanterv szerint a 9. évfolyamon indul.  

A kerettanterv alapján adható szabadon választott órakeretet az idegen 

nyelvek, majd az utolsó három évben, az érettségi vizsgára való 

felkészülés jegyében a matematika, utolsó évben az irodalom és a 

történelem tantárgyak között osztottuk szét.  

Kiemelt figyelmet szentelünk az idegen nyelv oktatásának, melyet 

nyelvi labor segít. Minden gimnáziumi tantermünkben interaktív 

tábla használatával alkalmazzuk a korszerű tanulási technikákat. 

Tanulóinkat felkészítjük az ECDL vizsgamodulokra, a tanulói 

igényeknek megfelelően megszervezzük a vizsgák akkreditált 

vizsgaközpontban történő letételét.  

Az intézmény többféle sportolási lehetőséget biztosít diákjainak a 

sportcsarnokban.  

Számtalan rendezvénnyel, ünnepséggel színesítjük az iskolai életet, 

melyek közül kiemelkedik a csuriavató, ahol az új tanulóknak 

szentelünk kiemelt figyelmet, illetve a szalagtűző ünnepély, majd a 

ballagás, ahol elköszönünk végzős diákjainktól. Minden évben 

megemlékezünk iskolánk névadójáról, Vak Bottyán kuruc 

generálisról, ekkor az ünnepélyes megemlékezés után osztályok 

közötti játékos vetélkedő keretein belül idézzük fel a simontornyai vár 

visszafoglalásának történetét. 

A felújított iskolaépületünkben várjuk tanulóinkat! 

   

„Ha te figyelsz másra, mi figyelünk rád, 

így lesz tiéd a mi iskolánk!” 
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AZ AGRÁRMINISZTÉRIUM FENNTARTÁSÁBAN 
MŰKÖDŐ TOLNA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ  

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 

 Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző 

Iskola és Kollégium, Palánk 

 Déli ASzC Apponyi Sándor Mezőgazdasági Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium, Lengyel 
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Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági 

Technikum, Szakképző Iskola és 

Kollégium 
 

OM azonosító: 036410/034 
 

Cím:    7100 Szekszárd, Palánk 19. Pf.: 61. 

Telefon/Fax:   74/311-277 

E-mail:   info@csaposuli.hu 

Honlap:   www.csaposuli.hu 

Igazgató:   Fülöp Mónika 

2023-2024-es tanév képzései 

A Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági 

Technikum, Szakképző Iskola és 

Kollégium, Tolna megye legnagyobb 

agrárszakképző iskolája. Fennállásának 90 

éve alatt a magyar mezőgazdaság méltán 

híres szakembereinek sokaságát bocsátotta 

ki. Valljuk, hogy a szakmai háttér, a tanulóinkra való odafigyelés, az 

emberi értékek középpontba állítása vezet oda, hogy az iskolából 

kikerülő diákok megállják helyüket a hétköznapokban. A 

mindennapi működésünk során törekszünk arra, hogy korszerű 

pedagógiai módszerekkel, új pedagógiai gyakorlatokkal a jelen kor 

kihívásainak megfelelően képezzük és neveljük a gondjainkra bízott 

tanulókat. Mindehhez biztos hátteret ad az iskolában tanító oktatók 

jó szakmai felkészültsége, az iskola tangazdasága, a gazdasági élet 

szereplőivel való napi jó kapcsolat. 

Nappali képzésben résztvevő tanulóink ösztöndíjban részesülnek. Az 

iskolától távol lakó tanulóknak kollégiumi elhelyezést tudunk 

biztosítani. Gyakorlati oktatás az iskola tangazdaságában, 

vágópontján, tankonyháján, illetve mezőgazdasági és élelmiszeripari 

gyakorlóhelyeken folyik. 
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TECHNIKUM 

Mezőgazdaság és erdészet ágazatban 

Mezőgazdasági technikus (SZJ 5 0811 17 09) 

Tagozatkód:1201 

Képzési idő: 5 év 

A mezőgazdaság és erdészet ágazatban az 

öt év folyamán tanulóink szántóföldi 

növénytermesztéssel, állattartással, 

kertészettel és az ehhez tartozó gépészettel 

foglalkoznak elméleti és gyakorlati 

képzésük során. A gyakorlati alapképzésre 

jól felszerelt tangazdaságunkban van 

lehetőség. Iskolánk a képzés során mezőgazdasági vontató vezetői 

engedély megszerzésének lehetőségét biztosítja a tanulók számára. 

A 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesznek a tanulók, valamint 

választhatnak az állattenyésztő és a növénytermesztő szakmairány 

közül. 

Élelmiszeripar ágazatban 

Húsipari technikus (SZJ 50721 05 09) 

Tagozatkód: 1202 

Képzési idő: 5 év 

Az alapoktatás olyan általános és 

széleskörű tudás és képesség 

megszerzését biztosítja, ami 

szükséges és hasznos minden 

élelmiszeripari ágazati szakmában 

betöltött munkakör esetén. Az 

alapoktatás végén a tanulók rálátnak az élelmiszeripari ágazat minden 

fontos részterületére, ezért megalapozott döntést hozhatnak a szakma 

kiválasztásánál. Irányítással élelmiszerfeldolgozási alapműveleteket 

végez: tárol, osztályoz, tisztít, aprít, kever, termikus műveletek végez 
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(hűt, fagyaszt, főz, süt), csomagol. Felismerés csoportosítja az 

élelmiszeripar nyersanyagait, azonosítja, hogy mely iparágak 

használják fel azokat. Rendelkezik az élelmiszer-előállításhoz 

szükséges műszaki alapismeretekkel: felismeri az élelmiszeriparban 

használatos szerkezeti anyagokat (fémek és nemfémek), 3D makett 

alapján vetületi ábrát készít geometriai alapelemekről (téglatest, 

henger, kúp), felismeri az alapvető gépelemeket (kötő gépelemek, 

hajtáselemek). Laboratóriumi alapműveleteket végez (tömegmérés, 

térfogatmérés, oldatkészítés, sűrűségmérés). Ágazathoz kapcsolódó 

alapszámításokat végez (százalék, aránypár). Ismeri és betartja a 

munkahelyi tűz-, munka-, és környezetvédelmi szabályokat. Ismeri és 

betartja a személyi-és az élelmiszer-előállítás higiéniai 

követelményeit. 

Rendészet és közszolgálat ágazatban 

Közszolgálati technikus (SZJ 5 0413 18 01) 

Tagozatkód: 1203 

Képzési idő: 5 év 

A képzés során fontos feladat a 

bűnmegelőzés, az egészséges 

életmódra nevelés, a szellem és a test 

egyidejű fejlesztése. A tanulmányok 

alatt a résztvevők a közismereti 

tantárgyak mellett rendészettel, 

közszolgálattal kapcsolatos elméleti és gyakorlati tantárgyakat, 

valamint szakmai kommunikációt (magyar és idegen nyelven) is 

tanulnak. A szakmai gyakorlatok aktív tanulói magatartást igényelnek. 

Az érettségit követően, bekapcsolódhatnak a felsőoktatásba vagy 

további, az ágazathoz tartozó képzésben folytathatják tanulmányaikat. 
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Szakképző Iskola 

(3 éves szakképzés általános iskola után) 

Gazda    

Hentes és húskészítmény készítő a szakma megszerzése után  

Pék   lehetőség van 2 év alatt 

Pék-cukrász érettségi vizsgát tenni 

Mezőgazdaság és erdészet ágazatban 

Gazda (SZJ 4 0811 17 04) 

Tagozat kód: 1204 

Képzési idő: 3 év 

 

Tanulóink a 3 éves képzés alatt 

állattartási, növénytermesztési, 

gépüzemeltetési, környezet- tűz 

és munkavédelmi, és 

vállalkozási ismereteket 

sajátítanak el, jártasságot 

szereznek kisüzemi termékek 

feldolgozásában. A gyakorlati oktatás az iskola tangazdaságában 

történik. 

Intézményünk a képzés során mezőgazdasági vontató vezetői 

képzésben való részvétel lehetőségét biztosítja a tanulók számára. 

Végzett diákjaink 

gépkezelői jogosítvány kiváltására is lehetőséget kapnak, mellyel 

különböző géptípusokon munkát vállalhatnak. A képzésben 

résztvevők állattenyésztő és növénytermesztő szakirányok közül 

választhatnak. 
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Élelmiszeripar ágazatban 

Hentes és húskészítmény- készítő (SZJ 4 0721 05 08) 

Tagozatkód: 1205 

Képzési idő: 3 év 

Tanulóink elsajátítják a vágóállatok 

vágásától a késztermék forgalmazásáig 

terjedő elméleti és gyakorlati húsipari 

ismereteket. Megtanulják a sertés és marha 

szakszerű bontását, darabolását, 

csontozását, valamint egyéb 

húskészítmények gyártását. A gyakorlatok 

az első évfolyamot követően külső 

gyakorlóhelyeken, termelési körülmények 

között zajlanak. 

 A szakképzettséggel rendelkező 

hentes és húskészítmény-készítő a 

fogyasztókhoz eljutó húsokat és húskészítményeket állítja elő a 

vágóállatok biztonságos feldolgozásával. Vágóüzemben 

csontoz, darabol, csomagol az elsődleges feldolgozás során. Az 

előkészített húsokból főtt-, főtt-füstölt, sózott-pácolt, érlelt 

termékeket, vörösárut, sonkát, kolbászt, szalámit készít a 

másodlagos feldolgozás során. A sertés-, marha-, juh-, baromfi 

feldolgozása során kis-és nagyüzemi környezetben élőállat-, 

alapanyag minőségi- mennyiségi átvételét, annak feldolgozását 

végzi, melynek során aprít, összemér, kever, tölt, hőkezel és 

csomagol. Az élelmiszerüzletekben a vevőkkel kommunikál, 

kiszolgál, termékre vonatkozó kéréseket megvalósít.  Munkáját  

a  gazdaságossági  elvek,  minőségbiztosítási,  

élelmiszerhigiéniai,  technológiai, tűz-munka-és 

környezetvédelmi és egyéb vonatkozó előírások betartásával és 
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betartatásával végzi. A technológiai gépeket, berendezéseket 

szakszerűen beállítja és működteti. 

Pék (SZJ 4 0721 05 11) 

Tagozatkód: 1206 

Képzési idő: 3 év 

 pék különböző eljárásokkal 

sütőipari termékeket készít. Ezeken 

belül készít például búza-, rozs 

vagy különleges kenyereket, 

zsemleféléket, kifliket és briósokat, 

kalácsokat, pogácsákat, illetve 

leveles termékeket. Munkája során 

meghatározza a szükséges nyersanyagok fajtáit és mennyiségét. 

Előkészíti a nyersanyagokat, majd azokból kovászt vagy tésztát készít. 

A tésztákat érleli, majd feldolgozza különböző tömegű, alakú 

termékekké. A leggyakrabban kelesztéssel tésztalazítást végez, majd 

a terméket különböző módon díszíti, utána megsüti. Különböző 

kelesztési eljárásokat alkalmaz. A készterméket felelősséggel kezeli, 

ha szükséges csomagolja és a vevő számára jelöléssel látja el. Munkája 

során betartja a vonatkozó technológiai és minőségbiztosítási 

előírásokat. Munkáját sütőipari gépek, berendezések és eszközök 

segítik, melyeket szakszerűen kezel. Munkáját a gazdaságossági 

elvek, minőségbiztosítási, élelmiszerhigiéniai, technológiai, tűz- 

munka-és környezetvédelmi és egyéb vonatkozó előírások 

betartásával (4-es szint)/betartásával és betartatásával (5-ös szint) 

végzi. 
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Pék-cukrász (SZJ 4 0721 05 12) 

Tagozatkód: 1207 

Képzési idő: 3 év 

Tanulóink képesek lesznek 

különböző kenyerek, péksütemények 

valamint cukrászati termékek 

előállítására, megtanulják kezelni a 

sütőipari- és cukrászgépeket, 

berendezéseket. A gyakorlatok az 

első évfolyamot követően külső 

gyakorlóhelyeken, termelési 

körülmények között zajlanak. 

A pék-cukrász kiszámolja és kiméri a szükséges nyersanyagokat, 

cukrásztechnológiai alapműveleteket végez, cukrászati félkész-és 

késztermékeket készít. Igényeknek megfelelően egyszerű díszítő 

műveleteket végez a termékeken. Munkája során fagylaltot, parfét és 

pohárkrémet készít. Kenyereket, péksüteményeket és finom pékárukat 

készít hagyományos és korszerű eljárásokkal. A korszerű 

technológiáknak megfelelően sütőipari termékeket fagyaszt, és 

kelesztést késleltet. Megadott összetételek és technológiák alapján 

képes célzott táplálkozási igényt kielégítő termékeket készíteni. 

Munkája során ellenőrzi a nyersanyagok és a késztermékek minőségét, 

erről dokumentációt vezet. A munkájához szükséges technológiai 

berendezéseket és gépeket igény szerint beállítja, kezeli, tisztán tartja 

az élelmiszeriparban használható tisztító-és fertőtlenítőszerek 

alkalmazásával. A hulladékokat a környezetvédelmi előírásoknak 

megfelelően kezeli, környezettudatos magatartással végzi a munkáját. 

Munkáját a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, 

élelmiszerhigiéniai, technológiai, tűz- munka-és környezetvédelmi és 

egyéb vonatkozó előírások betartásával/betartatásával végzi. 
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FELVÉTELI ELJÁRÁS 

Technikum 

Mezőgazdaság és erdészet, valamint Élelmiszeripar ágazatokban 

A felvételi rangsort 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmények 

készségtárgyak nélkül (testnevelés, technika, ének-zene stb.) alapján 

alakítjuk ki. Minimum elvárt tanulmányi átlag 3,00. 

Rendészet és közszolgálat ágazatban: 

A felvételi rangsort 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmények 

készségtárgyak nélkül (testnevelés, technika, ének-zene stb.), 

valamint felvételi elbeszélgetés és fizikai felmérés alapján alakítjuk ki. 

Minimum elvárt tanulmányi átlag 3,00. 

Szakképző iskolában valamennyi ágazatban: 

A felvételi rangsort 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmények 

készségtárgyak nélkül (testnevelés, technika, ének-zene stb.) alakítjuk 

ki.  

A tanulmányok megkezdésének feltétele az érvényes egészségügyi 

alkalmassági követelményeknek való megfelelés. 

Miért jó Csapósnak lenni? 

 Örökös Ökoiskola, Fecskebarát iskola címmel rendelkezünk 

 Akkreditált Tehetségpont vagyunk 

 Fontosak számunkra a hagyományok, diákbarát iskola vagyunk 

 Erasmus+ programban külföldi gyakorlatokon vehetsz részt 

minden ágazatban 

 Versenyfelkészítéseket biztosítunk 
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Déli ASzC  

Apponyi Sándor Mezőgazdasági Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium 

OM azonosító: 036410/003 
 

Cím:   7184 Lengyel, Petőfi u. 5. 

Telefon:  74/582-513 

E-mail:  apponyi.lengyel@deliaszc.hu 

Honlap:  www.apponyis.hu 

Igazgató:  dr. Kozári Zsolt 

Pályaválasztási  

felelős:   Várhegyi Erzsébet 

Olyan képzéseket kínálunk, amelyek segítségével gazdálkodóvá 

válhatsz, megvalósíthatod álmaidat, és ha szeretnéd, a magad ura 

lehetsz. Szükség esetén bármikor tovább képezheted magad. Nem kell 

elhagynod a helyet, ahol élsz, mert a mezőgazdaság adta lehetőségek 

a helybeni megvalósítást garantálják. 

Minden érdeklődő fiatalt várunk! 

Indítani kívánt szakmáink: 

Technikum (5 év) tagozatkód 

A tanuló az 5 év elvégzése után egyszerre kap érettségi bizonyítványt 

és technikusi oklevelet. 

Nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, mivel a technikusi 

szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi tantárgy, ami emelt szintű 

érettségi tantárgynak számít. 

Kertésztechnikus 0201 

 közismereti képzés, választható idegen nyelv angol vagy német 

 mezőgazdaság ágazati oktatás  
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 választható szakirányok: dísznövénytermesztő, virágkötő; 

zöldségtermesztő; gyümölcstermesztő; gyógynövénytermesztő; 

parképítő- és fenntartó; 

Mezőgazdasági gépésztechnikus  0202 

 közismereti képzés, választható idegen nyelv angol vagy német 

 mezőgazdaság ágazati oktatás  

 gépész tanulóink számára biztosítjuk a traktorvezetői jogosítvány 

megszerzését. 

Szakképző iskolai képzés (3 év) tagozatkód 

Kertész 0203 

Mezőgazdasági gépész (traktorvezetői jogosítvány is) 0204 

Kistermelői élelmiszer-előállító, falusi vendéglátó 0205 

A szakmai végzettség megszerzése után 2 éves 

érettségire felkészítő képzést indítunk. 

A képzések ideje alatt megszerezhető: T és B kategóriás 

jogosítvány 

Felvételnél a korábbi tanulmányi eredmények alapján kialakított 

sorrendet vesszük figyelembe. 

Szakmai képzés esetén a pályaalkalmassági követelményeknek való 

megfelelés (orvosi alkalmassági) a képzésre való felvétel feltétele.  

Nyílt napok: 2022. október 14. 8 óra 

 2022. november 15.  8 óra 

 2022. december 2.  10 óra 
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ALAPÍTVÁNYI FENNTARTÁSBAN MŰKÖDŐ 
TOLNA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNY 

 Energetikai Technikum és Kollégium Paks
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Energetikai Technikum és Kollégium 

 

PAKS DÓZSA GYÖRGY ÚT 95. 

TELEFON: +36 (75) 519-300 

eszi@eszi.hu 

www.eszi.hu 

facebook.com/eszi.hu  

instagram.com/eszigram 

youtube.com/c/eszipaks1 

tiktok.com/@eszipaks 

 

Intézményünk az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. bázisiskolájaként 

működik alapítványi formában. Az Energetikai Technikum és 

Kollégium képzési szerkezete alapvetően a jelenleg működő és az 

újonnan épülő atomerőművi blokkok, valamint a villamosenergia-

ipar igényeire épül, ugyanakkor a gazdaság különféle területein is 

keresett, sikeresen használható piacképes végzettségeket biztosít. 

Iskolánk 2020. július 1-től technikumként működik, ezért öt 

évfolyamos képzést ad. Diákjaink a 13. év végén két végzettséget 

igazoló bizonyítványt kapnak majd: az érettségi bizonyítványt és a 

technikusi végzettséget igazoló oklevelet. 

Az érdeklődő tanulók nálunk hat ágazat közül választhatnak: 

elektronika és elektrotechnika, gépészet, specializált gép- és 

járműgyártás, informatika és távközlés, környezetvédelem és vízügy, 

valamint gazdálkodás és menedzsment.  

Iskolánkban magas színvonalú informatikai infrastruktúra és emelt 

óraszám biztosítja a digitális kompetenciák fejlesztését, miközben 

kiemelt figyelmet fordítunk a rendszeres testnevelésre és diákjaink 

egészséges életmódra nevelésére is. Iskolánk Language Cert 

nyelvvizsgaközpont.  

Számos program és rendezvény szervezésével biztosítjuk, hogy 

tanulóinknak tartalmas, vidám diákélete legyen az ESZI-ben. 

Tanítványaink a munkaerőpiacon jól hasznosítható, színvonalas 

szaktudást és szakmai végzettséget, valamint a felsőfokú 

továbbtanuláshoz is magas színvonalú ismereteket szereznek 

iskolánkban. 

Más iskolában érettségizett, szakmai előképzettséggel nem 

rendelkező fiataloknak is kínálunk kétéves szakképzést. 

mailto:eszi@eszi.hu
http://www.eszi.hu/
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Többet is megtudhatsz rólunk! 

Kövess minket 

közösségi oldalainkon! 
www.eszi.hu 

facebook.com/eszi.hu 

instagram.com/eszigram 

youtube.com/c/eszipaks1 

 tiktok.com/@eszipaks 
 

 

FELVÉTELI 
Központi írásbeli felvételi vizsga:  

2023. január 21. (szombat) 10 óra 

Szóbeli meghallgatás: 2023. március 04. (szombat) 9 óra 
 

A felvételi rangsort az általános iskolai eredmények, valamint az 

írásbelik pontszáma és a szóbeli meghallgatás alapján számítjuk ki. 

(Pontszámításunkat részletesen olvashatod honlapunkon.) 
 

www.eszi.hu 

http://www.eszi.hu/
http://www.eszi.hu/
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V Á L A S Z T H A T Ó  

Á G A Z A T O K  É S  

S Z A K M Á K  
2 0 2 2 / 2 3  

 

ELEKTRONIKA ÉS ELEKTROTECHNIKA 

Elektronikai technikus (Tanulmányi terület kód: 011) 

Erősáramú elektrotechnikus (Tanulmányi terület kód: 012) 

 

GÉPÉSZET 

Gépésztechnikus (Tanulmányi terület kód: 021) 

Gépgyártás-technológiai technikus (Tanulmányi terület kód: 022) 

 

SPECIALIZÁLT GÉP- ÉS JÁRMŰGYÁRTÁS 

Mechatronikai technikus (Tanulmányi terület kód: 031) 

 

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY 

Környezetvédelmi technikus (Tanulmányi terület kód: 032) 

 

INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS 

Szoftverfejlesztő és -tesztelő (Tanulmányi terület kód: 041) 

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 

(Tanulmányi terület kód: 042) 

 

GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző (Tanulmányi terület kód: 051) 

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző (Tanulmányi terület kód: 052) 

 

ÉRETSÉGI UTÁNI képzéseink: 

Ágazati előképzettség nélkül: 2 év 
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EGYHÁZI FENNTARTÁSBAN MŰKÖDŐ TOLNA 
MEGYEI KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 

 Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium, 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és 

Gimnázium 

 Szekszárdi Kolping Katolikus Szakképző Iskola, Gimnázium és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

 Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium, Kollégium, 

Általános Iskola és Óvoda 

 Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium 
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Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus 

Gimnázium, Kollégium, Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 036378 

 

„Arra törekedjünk tehát, ami a békességet 

és az épülést szolgálja.” 

(Róm 14,19) 
 

 

VÁRUNK a 2023/ 2024- es tanévre! 



GIMNÁZIUMUNK KÉPZÉSI RENDJE 

A 8. osztály után a következő osztályokba várjuk a 

jelentkezőket: 

A 9. B osztályunk: Idegen nyelvi – humán osztály, melyet két 

csoport alkot 

(felvehető tanulók száma maximum 30 fő) 

a) Emelt angol nyelvi csoport (kód: 1000) 

Angol nyelvből az emelt óraszám (5 óra) az érettségire történő 

felkészítésen túl a közép-, ill. felsőfokú nyelvvizsga letételére kínál 

lehetőséget. Második idegen nyelv a német. 

b) Emelt német nyelvi csoport (kód: 2000) 

Német nyelvből az emelt óraszám (5 óra) az érettségire történő 

felkészítésen túl a közép-, ill. felsőfokú nyelvvizsga letételére kínál 

lehetőséget. Második idegen nyelv az angol. 

A 9. C osztályunk: reál osztály (kód: 3000) 

Emelt matematika-fizika-informatika osztály 

(a felvehető tanulók száma: maximum 30 fő) 

A matematika, fizika, informatika iránt érdeklődő műszaki pályára 

készülő tanulók számára indul. Matematikából, fizikából és 

informatikából magasabb a heti óraszám. Ez a csoport a 10. osztály 

végéig megszerzi a nemzetközi ECDL számítástechnikai 

tanúsítványt. 

A 9. E osztályunk: reál osztály (kód: 4000) 

Emelt biológia-kémia osztály 

(a felvehető tanulók száma: maximum 30 fő) 

Olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik fokozottabban érdeklődnek 

az orvosi, egészségügyi, környezetvédelmi és agrárpályák iránt. 

Biológiából és kémiából magasabb a heti óraszám. 
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1+4 osztályos struktúra 

A 9. F osztályunk: Arany János Tehetséggondozó Program 

 (kód: 5000) 

(a felvehető tanulók száma: maximum 32 fő) 

Ide olyan tehetséges, jó képességű, motivált, 8. osztályos tanulók 

jelentkezését várjuk, akik lakóhelyük szűkös lehetőségei, családi vagy 

más okok miatt örömmel fogadnák a bátorítást, a nagyobb 

odafigyelést és a kiemelt tanári segítséget.  

Az előkészítő évben szinte minden tárgyat csoportbontásban, az 

angolt vagy a németet és az informatikát kiemelt óraszámban 

tanulják.  

Az előkészítő évet követően a tanulók hagyományos tantervű 

gimnáziumi oktatásban vesznek részt. Cél, hogy valamennyi diák az 

érettségi vizsgáig középfokú nyelvvizsgát tegyen angol vagy német 

nyelvből, megszerezze a nemzetközi ECDL számítástechnikai 

tanúsítványt és jogosítványhoz jusson. (Ezek költségeit a program 

biztosítja.) 

A KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK ÖSZTÖNDÍJAT KAPNAK!  

A 6. osztály után a következő osztályba várjuk a jelentkezőket: 

7. A osztály (A felvehető tanulók száma: maximum 30 fő) 

Emelt humán csoport (15 fő) (kód: 6000) 

 A tanulók 6 éven keresztül többlet tananyaggal és magasabb 

óraszámban (az alapórán felül +2 órában) tanulják a magyar és 

a történelem tantárgyat. 

Emelt matematika csoport (15 fő) (kód: 7000) 

 A tanulók 6 éven keresztül többlet tananyaggal és magasabb 

óraszámban (az alapórán felül +2 órában) tanulják a 

matematikát. A 7-8. osztályban egy idegen nyelv tanulása 

kötelező. A 9. évfolyamtól felveszik a második idegen nyelvet. 
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A 4. osztály után a következő osztályba várjuk a jelentkezőket: 

1+8 osztályos struktúra (nyelvi előkészítő évvel) 

5.NY osztály (A felvehető tanulók száma: maximum 30 fő) 

Emelt angol nyelvi csoport (15 fő) (kód: 8000) 

 A tanulók 9 éven keresztül többlet tananyaggal és magasabb 

óraszámban tanulják az angol nyelvet. 

Emelt német nyelvi csoport (15 fő) (kód: 9000) 

 A tanulók 9 éven keresztül többlet tananyaggal és magasabb 

óraszámban tanulják a német nyelvet. 

11. évfolyamtól VALAMENNYI OSZTÁLYBAN 

FAKULTÁCIÓT indítunk tanítványaink érdeklődésétől és a 

továbbtanulási szándékától függően. Fakultációs rendszerben 

készítjük fel a tanulókat az emelt szintű érettségi vizsgára. 
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Fontos dátumok: 

2022. december 02. A központi írásbelikre jelentkezés határideje (abban 

az iskolában kell leadni, ahol a gyermek az írásbelit meg 

akarja írni, AJTP-re jelentkezők az első helyen 

megjelölt iskolában) 

2022. december 09. Az Arany János Tehetséggondozó Program 

pályázatainak beérkezési határideje (abban az 

iskolában kell leadni, ahová első helyen kíván 

jelentkezni az AJTP-be). 

2023. január 20-án 

9.30-tól 

21-én 13.00 óráig 

Az AJTP-be jelentkezők bentlakásos, beválogató 

hétvégéje, melynek keretében a központi írásbeli 

vizsgára is sor kerül. 

2023. január 21. 

10.00 óra 
Központi írásbeli felvételi a nálunk jelentkezett 

tanulók számára! 

2023. január 27. A kijavított, kiértékelt írásbeli dolgozatok 

megtekintése. 

2023. február 22. A jelentkezési lapok (az általános felvételi eljárásra) 

eljuttatása a választott középiskolába és a Felvételi 

Központnak. 

2023. március 04. 

8.00 órától 

Szóbeli meghallgatás a négyosztályos és a 

hatosztályos képzésre jelentkezőknek. 

Erre külön behívólevelet nem küldünk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A SZÓBELI MEGHALLGATÁSOK TÉMÁI ÉS AZ 

ELÉRHETŐ PONTSZÁMOK 

9. B osztály: Emelt angol nyelvi csoport (1000) 

Hozott pont: a magyar irodalom – magyar nyelvtan – történelem – 

matematika –  angol nyelv 7. oszt. év végi, 8. oszt. félévi eredménye: 

50 pont + központi írásbeli: 100 pont + szóbeli: 50 pont = 200 pont 

9. B osztály: Emelt német nyelvi csoport (2000) 

Hozott pont: a magyar irodalom – magyar nyelvtan – történelem – 

matematika – német nyelv 7. oszt. év végi, 8. oszt. félévi eredménye: 

50 pont + központi írásbeli: 100 pont + szóbeli: 50 pont = 200 pont 

Szóbeli angol/német nyelvből: 

 beszélgetés egy adott témáról kép alapján (család, lakóhely, 

lakás, évszakok, egészséges életmód, utazás, vásárlás, iskola, 

ünnepek, szabadidő, hobbi, sport, napirend) 

 rövid szövegértési feladat (felkészülési idő biztosítása után) 

9. C osztály – matematika-fizika-informatikai jelleggel (3000) 

Hozott pont: magyar – történelem – matematika – fizika – idegen 

nyelv 7. oszt. év végi, 8. oszt. félévi eredménye: 50 pont + központi 

írásbeli: 100 pont + szóbeli: 50 pont = 200 pont 

Szóbeli matematika tantárgyból: 

Logikai feladatok 

Számsorozatok 

Műveletek előjeles számokkal, törtekkel; összegzési feladatok 

Százalékszámítás 

Szöveges feladatok 

Sorba rendezési, kiválasztási feladatok, skatulyaelv 

Oszthatóság 

Síkgeometria: háromszögek, négyszögek, sokszögek (tulajdonságok, 

belső- és külső szögek összege, kerület, terület) 

Térgeometriai feladatok 
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9. E osztály – biológia-kémia karakterrel (4000) 

Hozott pont: magyar – történelem – matematika – biológia – idegen 

nyelv 7. oszt. év végi, 8. oszt. félévi eredménye: 50 pont + központi 

írásbeli: 100 pont + szóbeli: 50 pont = 200 pont 

Szóbeli: biológia vagy kémia tantárgyból  

Biológia (szóbeli) 

Esőerdők; szavannák; trópusi sivatagok; keménylombú erdők; 

lombhullató erdők; füves puszták; tajga; tundra; tengerek és 

tengerpartok élővilága és környezeti tényezői. 

A rendszerezés alapjai. A baktériumok; egysejtű eukarióták; gombák; 

mohák, harasztok; nyitvatermők; zárvatermők; gerinctelen 

állattörzsek; a gerincesek osztályai; alkalmazkodásuk a környezethez. 

Növényi és állati sejtek és szövetek; növények táplálkozása és légzése; 

szaporodása. 

Környezetvédelmi tájékozottság. 

Az emberi bőr; mozgás-szervrendszer; légzőszervrendszer; 

tápcsatorna; táplálék és tápanyagok és egészségtani vonatkozásaik. 

Kémia (szóbeli) 

Levegő és alkotórészei 

Víz 

Atom felépítése 

Periódusos rendszer 

Kovalens kötés (molekulák kialakulása) 

Ionos kötés (ionvegyületek) 

Redoxireakciók 

Sav-bázis reakciók 

Hidrogén 

Kén, kén-oxidok, kénsav 

Nitrogén (ammónia) 

Szén, szén-oxidok, szénsav 

9.F Arany János Tehetséggondozó Program (5000) 

Hozott pont: magyar – történelem – matematika – egy 

természettudományos tárgy – idegen nyelv 7. oszt. év végi, 8. oszt. 

félévi eredménye: 50 pont + központi írásbeli: 100 pont + 

beválogatós mérés: 50 pont = 200 pont 
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7.A osztály – emelt humán csoport (6000) 

Hozott pont: a magyar irodalom – magyar nyelvtan – történelem – 

matematika – idegen nyelv 5. oszt. év végi, 6. oszt. félévi eredménye: 

50 pont + központi írásbeli: 100 pont + szóbeli: 50 pont = 200 pont 

Szóbeli: A magyar történelem mondái (szöveg és háttérismeret): 

Isten kardja, A vérszerződés, A szentgalleni kaland, Lehel kürtje, 

Botond, Szent István koronája, A veszprémi Gizella-kápolna, 

Vértes, Zotmund, Korona és kard, Tatárvilág Magyarországon, 

Szent László legyőzi a tatárokat. 

(Lázár Ervin: Magyar mondák) 

7.A osztály – emelt matematika csoport (7000) 

Hozott pont: a magyar irodalom – magyar nyelvtan – történelem – 

matematika – idegen nyelv 5. oszt. év végi, 6. oszt. félévi eredménye: 

50 pont + központi írásbeli: 100 pont + szóbeli: 50 pont = 200 pont 

Szóbeli: matematikából 

Logikai feladatok 

Számsorozatok 

Számok és műveletek (előjeles számokkal és törtekkel, 

prímszámokkal, összegzési feladatok)  

Sorba rendezési feladatok, skatulyaelv 

Nyitott mondatok (egyenlőtlenségek) 

Szöveges feladatok 

Háromszögek, négyszögek, sokszögek (kerület, terület, belső 

szögek összege, külső szögek, tulajdonságok) 

Térgeometriai feladatok 

1 + 8 osztályos képzésben 

5.NY – emelt angol nyelvi csoport (8000) 

Hozott pont: a magyar irodalom – magyar nyelvtan – 

környezetismeret – matematika – idegen nyelv 3. oszt. év végi, 4. 

oszt. félévi eredménye: 100 pont + központi írásbeli: 100 pont = 200 

pont 

  



 

101 
 

5.NY – emelt német nyelvi csoport (9000) 

Hozott pont: a magyar irodalom – magyar nyelvtan – 

környezetismeret – matematika – idegen nyelv 3. oszt. év végi, 4. oszt. 

félévi eredménye: 100 pont + központi írásbeli: 100 pont = 200 pont 

Kedvcsináló táborok: 2022.szeptember 30-október 01. és 

 2022. október 07-08. 

Pályaválasztási szülői tájékoztató: 

2022. október 08-án (szombaton) 11.00-kor. 

Nyílt napok:    2022. november 19. (szombat) 

    2022. november 23. (szerda) 

Előkészítő szakkörök: 

4 évfolyamos képzésekre: 

angol nyelv: 2022. szeptember 24.; november 12.; december 3. 

  2023. január 7., február 4. 

biológia:   2022. október 22., 2023. február 11. 

kémia:   2022. november 26., december 10., 2023. január 14. 

magyar:   2022. október 22.; november 26.; december 10.; 

 2023. január 14. 

matematika: 2022. szeptember 24.; november 12.; december 3.; 

  2023. január 7., február 4. 

német nyelv: 2022. szeptember 24.; november 12.; december 3.; 

  2023. január 7., február 4. 

6 évfolyamos képzésre: 

magyar:   2022. október 22.; november 26.; december 10.; 

  2023.január 14., február 11. 

matematika: 2022. szeptember 24.; november 12.; december 03.; 

  2023. január 07.; február 04. 
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1+8 évfolyamos képzésre: 

magyar:   2022. október 22.; november 26.; december 10.; 

  2023. január 14. 

matematika: 2022. szeptember 24.; november 12.; december 03.; 

  2023. január 07.  

A szakkörök ingyenesek - szombatonként, 9.00-13.00-ig tartanak; 

előzetes regisztráció a www.pseg.hu felületen. 

Szívesen állunk minden érdeklődő rendelkezésére: 

Elérhetőségeink: 74/451-719, 20/7753853 

Andorka Gábor igazgató: andorka.gabor@lutheran.hu címen, 

Magyariné Medve Alexandra igazgatóhelyettes, beiskolázási 

felelős: 

macisasuka@gmail.com címen. 

www.pseg.hu 

  

http://www.pseg.hu/
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Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, 

Általános Iskola és Gimnázium 

OM azonosító: 036276 

Cím:   7030 Paks, Templom tér 6. 

Telefon:  06/30 958 3245 

E-mail:   baloghakatisk@freemail.hu 

Honlap:  http://www.baloghakatisk.hu 

Iskolánk 27 éve működik általános iskolai és gimnáziumi tagozattal, 

az Óváros szívében. Fenntartónk, a Pécsi Egyházmegye az elmúlt 

években jelentős lépéseket tett intézményei infrastrukturális 

fejlesztéséért. Ennek eredményeként a jövő évi első osztályoknak 

helyet adó Templom téri épületünk kívül-belül, a modern kor 

követelményeinek megfelelően megújult. 

Az általános iskolai oktatás - nevelés jellemzői: 

Alsó tagozaton az osztálytanítók „guruló rendszerben” tanítanak, 

vagyis mindketten részt vesznek a délelőtti tanításban, illetve napközis 

munkában is. Így alaposabban, több oldalról is megismerik a 

kisdiákokat. Az óvodából az iskolába történő átmenet zökkenőmentes, 

mivel az első 6 héten csak 30 perces tanórákat tartunk. Az olvasást a 

„szótagoló” technikára épülő Meixner-módszer alkalmazásával 

oktatjuk, ami egyenlő esélyt ad mindenkinek, mert kiküszöböli az 

olvasási zavarok kialakulását. Nehezebben haladó kisdiákjainkat 

szakvizsgázott fejlesztőpedagógusok segítik a felkészülésben. 

Iskolánkban magas színvonalú, eredményes nyelvoktatás zajlik, mely 

választható keretek között a 2. osztálytól indul. A nyelvoktatás alsó 

tagozaton angol és német nyelvből elsősorban a kommunikációra épül, 

megkímélve a kisgyerekeket a nyelvtani ismeretek szabályszerű 

bemagolásától. Szakköri formában az orosz nyelvet is tanulhatják 

diákjaink. 
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Az oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetünk tanulóink 

személyiségének formálására is, melyet a keresztény értékrend 

átadásával igyekszünk megvalósítani. Ezért heti 2 órában hittant 

(katolikus, református, evangélikus) tanulnak diákjaink, és a családi 

életet is meghatározó ünnepeinket (karácsony, húsvét) méltó 

készülettel várjuk és ünnepeljük iskolánk közösségében. Számunkra 

nagyon fontos az együttműködés a családokkal, hiszen valljuk, hogy 

eredményes munkát csak a szülőkkel közösen végezhetünk. Ennek 

megvalósítását segítik az adventi rendezvényeink, jótékonysági 

estünk, családi napunk, a szülők-nevelők bálja, és a közös lelki 

programok.  

Mivel egyházi fenntartású intézmény vagyunk, hozzánk bárki 

lakóhelyétől függetlenül, körzethatárokra való tekintet nélkül 

beírathatja gyermekét, amennyiben a szülők és diákok elfogadják 

intézményünk keresztény értékrendjét, nevelési programját. Diákjaink 

akár 12 éven át, a személyes törődés biztonságában tölthetik 

közösségünkben diákéveiket. 

Honapunk: www.baloghakatisk.hu 
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SZEKSZÁRDI KOLPING KATOLIKUS 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

OM azonosító: 036416 

Cím: 7100 Szekszárd Pázmány tér 4. 

Telefon: 74/512-130 

E-mail: szekszard@okt.koszisz.hu 

Honlap: www.kolpingiskola.hu 

Igazgató: Koller Tamás 

Pályaválasztási felelős: Puskásné Molnár Lilian 

Iskolánkat a szekszárdi Kolping Család Egyesület alapította 1991-ben. Az 

állami feladatokat ellátó, keresztény szellemű iskola működését a Kolping 

Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet (KOSZISZ) biztosítja. 

Célunkat a németországi Kolping iskolák oktatási, nevelési elveinek hazai és 

helyi viszonyokra való alkalmazásával kívánjuk elérni. Az ifjakból jó 

családapát, családanyát, jó szakembert és jó állampolgárt szeretnénk nevelni. 

A szakmai képzésben nem válik el az elméleti és a gyakorlati ismeretek 

tanítása, ezáltal hatékonnyá válik oktató-nevelő munkánk. Az oktatott 

szakmák mindegyikéhez saját tanműhellyel rendelkezünk. 

Intézményünkben a szakképzés, szakiskolai képzés, valamint érettségire 

felkészítő gimnáziumi oktatás mellett Alapfokú Művészeti Iskola is 

működik, így jelenleg 658 fős a diáklétszámunk. A Művészeti Iskolánkban 

modern táncot, társastáncot, valamint bábjátékot is tanulhatnak a diákok. 

Fontosnak tartjuk, hogy minden tanulónk sikeres legyen, így folyamatosan 

igazodunk a változásokhoz, és keressük a lehetőségeket, hogy még 

színvonalasabb és hatékonyabb legyen a munkánk. Pályázatok révén a 

diákok több külföldi országba is ellátogathatnak, ott szakmai gyakorlatot is 

végezhetnek. 

Az oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a nevelésre, a művelődésre, s 

arra, hogy a diákok kibontakoztathassák a képességeiket, tehetségüket, 

megleljék a saját útjukat. Ehhez adunk biztatást és támaszt, melyhez a 

keresztény értékek megismerése is nagyban hozzájárul. 
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A Szekszárdi Kolping Iskola a 2023/2024-as tanévre felvételt hirdet az 

alább feltűntetett képzésekre: 

Központi írásbeli felvételi vizsgát nem szervezünk, a felvétel elbírálása az 

általános iskolai hetedik osztályos év végi, a nyolcadik osztályos félévi 

eredmények alapján történik. Választható idegen nyelvek: angol vagy német. 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA: 

 Szakács: 
3 évfolyamos képzés szakképző iskolai 

programtanterv alapján. Elméleti és gyakorlati 

turizmus-vendéglátás ágazati oktatás. A kezdő 

9. szakképzési évfolyamon ágazati 

alapképzésben a cukrász, szakács, pincér, 

turisztika szakmák alapjainak elsajátítása folyik. 

Az alapvizsga teljesítését követően kezdődik 

meg az iskolán kívüli szakmai munkahelyi 

gyakorlat. A képzési és kimeneti 

követelmények teljesítése után szerezhető meg 

a szakképesítés. Szükséges feltétel: 

egészségügyi alkalmassági és 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés. A tanulmányi 

területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanulók is jelentkezhetnek. (KIFIR kód 0001) 

 Szociális ápoló és gondozó: 

3 évfolyamos képzés szakképző iskolai 

programtanterv alapján. Elméleti és gyakorlati 

szociális ágazati oktatás. A kezdő 9. szakképzési 

évfolyamon ágazati alapképzésben több szakmába 

(ápoló, asszisztens) nyernek betekintést a tanulók. 

Az alapvizsga teljesítését követően megkezdődik 

az iskolán kívüli szakmai munkahelyi gyakorlat. A 

képzési és kimeneti követelmények teljesítése után 

szerezhető meg a szakképesítés. Szükséges 

feltétel: egészségügyi alkalmassági és pályaalkalmassági 

követelményeknek való megfelelés. A tanulmányi területre 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek. (KIFIR kód 0002) 
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 Divatszabó női szabó szakirány: 

3 évfolyamos képzés szakképző iskolai programtanterv alapján. Elméleti és 

gyakorlati kreatív ágazati oktatás. A kezdő 9. szakképzési évfolyamon 

ágazati alapképzésben több szakmába (könnyűipari, nyomdász, grafikus, 

fotográfus) nyernek betekintést a tanulók. A 

képzési és kimeneti követelmények teljesítése 

után a tervezett kimenet a divatszabó női 

szabó szakirány szakképesítés megszerzése. 

Szükséges feltétel: egészségügyi alkalmassági 

és pályaalkalmassági követelményeknek való 

megfelelés. A tanulmányi területre 

beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. (KIFIR kód 0003) 

 Kertész: 

3 évfolyamos képzés szakképző iskolai programtanterv alapján. Elméleti és 

gyakorlati mezőgazdaság és erdészet ágazati oktatás. A kezdő 9. 

szakképzési évfolyamon ágazati alapképzésben az 

erdészet, mezőgazdaság, területeibe nyernek 

betekintést a tanulók. A képzési és kimeneti 

követelmények teljesítése után szerezhető meg a 

szakképesítés. Szükséges feltétel: egészségügyi 

alkalmassági és pályaalkalmassági 

követelményeknek való megfelelés. A tanulmányi 

területre beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. (KIFIR kód 0004) 

 Gyermek és ifjúsági felügyelő: 

3 évfolyamos képzés szakképző iskolai kerettanterv alapján. Elméleti és 

gyakorlati szociális ágazati oktatás. A kezdő 9. 

szakképzési évfolyamon ágazati alapképzésben 

több szakmába (ápoló, asszisztens) nyernek 

betekintést a tanulók. A képzési és kimeneti 

követelmények teljesítése után szerezhető meg a 

szakképesítés. Szükséges feltétel: egészségügyi 

alkalmassági és pályaalkalmassági 

követelményeknek való megfelelés. A 

tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. (KIFIR kód 

0005) 
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SZAKISKOLA: 

1+2 évfolyamos szakiskolai képzés, sajátos nevelési igényű tanulók számára, 

a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek. 

A felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági 

szakvélemény alapján lehetséges. 

Szükséges feltétel: egészségügyi alkalmassági és pályaalkalmassági 

követelményeknek való megfelelés. 

 Az elméleti és gyakorlati mezőgazdaság és erdészet ágazati oktatás; a 

szakképzési évfolyamok, valamint a képzési és kimeneti 

követelmények teljesítése után a következő részszakképesítés 

szerezhető meg: 

o Parkgondozó (KIFIR kód 0006) 

 Az elméleti és gyakorlati kreatív ágazati oktatás; a szakképzési 

évfolyamok, valamint a képzési és kimeneti követelmények teljesítése 

után a következő részszakképesítés szerezhető meg: 

o Lakástextil-készítő (KIFIR kód 0007) 

 Az elméleti és gyakorlati gazdálkodás és menedzsment ágazati oktatás; 

a szakképzési évfolyamok, valamint a képzési és kimeneti 

követelmények teljesítése után a következő részszakképesítés 

szerezhető meg: 

o Számítógépes adatrögzítő (KIFIR kód 0008) 

 Az elméleti és gyakorlati turizmus-vendéglátás ágazati oktatás; a 

szakképzési évfolyamok, valamint a képzési és kimeneti 

követelmények teljesítése után a következő részszakképesítés 

szerezhető meg: 

o Szakácssegéd (KIFIR kód 0009) 

A képzések csak a megfelelő létszám esetén indíthatók! Kollégiumi 

elhelyezés a város kollégiumaiban lehetséges. Az oktatás az iskola 3 

telephelyén folyik. 

További információk www.kolpingiskola.hu 

Facebook: Szekszárdi Kolping Iskola 

Szeretettel várunk minden jelentkezőt! 

Szekszárdi Kolping Iskola, ahol a Te napod is felragyog! 

http://www.kolpingiskola.hu/
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Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus 

Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és 

Óvoda 

OM azonosító: 203102 

Cím:   7090 Tamási, Bezerédj u. 1. 

Telefon:  74/471- 633 

E-mail:   bbag.tamasi@gmail.com 

Honlap:  www.beri-tamasi.edu.hu 

Intézményvezető: Nagy Roland 

 

 

Képzési profilunk 

A nyelvi előkészítő oktatási forma hallatlan előnye, hogy a közel 650 

nyelvi óra biztos és tartós lexikai alapot teremt a későbbi emelt szintű 

nyelvoktatáshoz, így garantálva a majdani sikeres nyelvi érettségit, a 

nyelvvizsgát, az élő és használható nyelvtudást. 

Ez a 9 évfolyamos és az ötévfolyamos osztályokban egyaránt 

működnek.  

A nyelvi előkészítő évfolyamokon 18 órában oktatjuk az idegen 

nyelveket (német, angol, orosz), valamint 4 órában az informatikát. 

A 9 évfolyamos képzésben 5. osztályban 18 órát fordítunk az első 

idegen nyelv tanítására.   

A központi felvételi vizsgára jelentkezés határideje: 2022. 

december 2. 

A központi felvételi vizsga:  

2023. január 21. 
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Nyílt napok a gimnáziumban:  

2022. november 16. a leendő kilencedikeseknek. 

A 4+1 évfolyamos osztály tanulóinak jelentkezési lapját az 

általános iskolák továbbítják, 2023. február 22-ig.  

Gimnáziumunk hitvallása 

A tamási Béri Balogh Ádám Gimnázium és Kollégium 1947-ben 

alakult. 

Számtalan értelmiséginek alapozta meg ismereteit, általános 

műveltségét. Sok orvos, mérnök, közgazdász, jogász, tanár, tanító, 

óvónő, agrár szakember került ki az iskola padjaiból. 

Elsődleges célunk olyan kompetenciák kialakítása, amelyre később 

sikerrel építhető fel a szaktudás a felsőoktatás műhelyeiben. 

Külföldi kapcsolataink 

Németország 

 Stollberg 

 Isernhagen 

 Wurzen 

Lengyelország 

 Suchy Las 

Franciaország 

 Montigny 

Iskolai hagyományok 

Szeptember: Locsi-pocsi 

Október: Diáknap, Ismerkedési bál 

November: Béri-verseny, Bál a gimiért 

December: Szalagtűző, iskolai karácsony, angol karácsony, Mikulás - mozi 

Január: Sítábor 

Február: Farsangi bál (diákoknak)  

Április: Német húsvét 

Május: Ballagás 

Június: Erdei iskola és ÖKO tábor  

Évi három alkalommal ifjúsági hangversenyre kerül sor a Nemzeti 

Filharmónia szervezésében. 
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Kollégium 

A gimnáziummal egy intézményt alkotó s egy épületben lévő 

kollégium 52 férőhelyes. A diákok 4 ágyas szobákban laknak. 

Emellett 1 társalgó, 1 tanulószoba, 2 vizesblokk, a gimnázium aulája, 

tornaterme, ebédlője biztosítja a nyugodt tanulás, a zavartalan 

kollégiumi élet kereteit.  

Lakóink 10-19 éves diákok a nyolc,- ill. ötosztályos képzésnek 

megfelelően. Az eltérő korosztályok harmonikusan, családias 

légkörben élnek egymás mellett. 

A napi három tanórán kívül érdeklődési körök, szakkörök teszik 

színessé a mindennapokat. A kollégium élő hagyományai: 

szecskaavató, visszaszecska, mikulás, karácsony, farsang, húsvét, 

lány- és fiúnap, ballagás, melyeken minden tanuló részt vesz. A 

közösségi életet a diáktanács irányítja. 

Működési feltételeink 

Gimnáziumunkban 4+1 osztályos és 

8+1 osztályos képzés folyik. A 20 

osztályos iskolában a tanulók létszáma 

446 fő, a tantestület 43 főből áll, ezért 

családias légkör jellemzi. 

Oktató – nevelő munkánk 

eredményességét segíti, hogy rendelkezünk 2 informatikai és 1 kémiai 

szaktanteremmel, valamint egy hangulatos, büfével ellátott aulával és 

20 digitális táblával részben felszerelt tanteremmel. 

A sportolás és a mindennapos 

testnevelés oktatásának kielégítő 

feltételeit teremti meg a 600 m2-es 

frissen felújított tornaterem, a 

konditerem és a szabadban álló 

sportudvar, ill. a műfüves pálya. 
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Két nyelvvizsga-központ is működik a gimnáziumban, ez azt jelenti, 

hogy itt helyben letehető a nyelvvizsga, nem szükséges idegen helyre 

elmenni.  

Az informatikaórák magas óraszáma biztosítja a lehetőséget az 

előrehozott informatika érettségire.  
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Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium 

OM azonosító: 036385 

Cím:  Tolna, Bajcsy-Zs.u.73. 

Telefon/Fax:  06 74/440 571 

E-mail:  gimi@tolnaigimi.hu 

Honlap:  http://www.tolnaigimi.hu 

Intézményvezető: Novothné Bán Erzsébet 

Pályaválasztási felelős: Pálinkás Gábor igazgatóhelyettes 

 

mailto:gimi@tolnaigimi.hu
http://www.tolnaigimi.hu/
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Iskolánkban nem csupán a továbbhaladáshoz szükséges 

teljesítménynek tulajdonítunk nagy szerepet, hanem legalább ennyire 

fontosnak tartjuk az egymásra figyelést, az érzelmi intelligenciát, a 

közösség élményét.   

Célunk, hogy mindenkit alaposan felkészítsünk a sikeres közép-, 

illetve emelt szintű érettségire, és arra, hogy választott pályáján, 

legyen az középfokú vagy felsőoktatási szakképzés, főiskolai vagy 

egyetemi képzés, bátran elinduljon és sikerrel vegye az akadályokat. 

Iskolánkban nagy figyelmet fordítunk – az iskolapszichológus 

támogatásával – az esetleges egyéni gondok, problémák megoldására, 

valamint fontosnak tartjuk a diákokban rejlő képességek 

kibontakoztatását, az egyéni motivációt.  

Intézményünkben a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési és tanulási 

nehézséggel küzdő tanulók integrált oktatását, fejlesztését is 

biztosítjuk. 

4 évfolyamos képzés: 1 osztály Kód: 0102 

A négy évfolyamos gimnáziumi osztályban emelt óraszámú nyelvi 

képzés folyik, az angol vagy a német nyelvet heti 5 órában tanulják 

a diákok. Második idegen nyelvként választható az angol, a német 

vagy az olasz nyelv. Matematikából heti 1 többletórát biztosítunk a 

tanulók számára, míg a humán tantárgyakat a 11-12. évfolyamon 

tanulhatják magasabb óraszámban a diákok. 

Írásbeli felvételi vizsgát tartunk matematikából és magyar 

nyelvből, a felvételről a felvételi vizsga eredménye és az elméleti 

tantárgyak (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, egy 

idegen nyelv, informatika, fizika, kémia, biológia, földrajz) 7. év végi 

és 8. félévi eredménye alapján készített rangsor szerint döntünk.  

A beiratkozáskor választható specializációk: humán, reál, sport. A 

tanórákon és a tanórákon kívüli tevékenységek hozzájárulhatnak a 

diákok sikeres pályaválasztásához. 

A központi felvételi vizsgára 2022. december 02-ig kell jelentkezni. 

Nyílt nap:  2022. november 26. (szombat) 9-11 óráig 
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6 évfolyamos képzés: 1 osztály  Kód: 0101 

A hat évfolyamos gimnáziumi osztályban az angol vagy német 

nyelvet emelt óraszámban (heti 5 órában) tanulják a diákok.  

Második idegen nyelvként választható a német, angol vagy az olasz nyelv. 

Matematikából heti 1 többletórát biztosítunk a tanulók számára, míg a 

humán tantárgyakat az 11-12. évfolyamon tanulhatják magasabb 

óraszámban a diákok. 

Írásbeli felvételi vizsgát tartunk matematikából és magyar nyelvből. A 

felvételről a felvételi vizsga eredménye és az elméleti tantárgyak (magyar 

nyelv és irodalom, történelem, matematika, egy idegen nyelv, informatika, 

természetismeret) 5. év végi és 6. félévi eredménye alapján készített rangsor 

szerint döntünk.  

A központi felvételi vizsgára 2022. december 02-ig kell jelentkezni. 

Nyílt nap: 2022. november 26. (szombat) 9-11 óráig 

2022 őszétől online ingyenes felvételi előkészítő foglalkozásokat tartunk 

matematikából és magyar nyelvből. Jelentkezni lehet a fent megjelölt 

telefonszámon vagy e-mail címen. 

Az eredményes felkészülés érdekében a matematikát, az informatikát, az 

idegen nyelveket, továbbá az osztály létszámától függően a magyar nyelv és 

irodalmat, történelmet csoportbontásban tanulják a diákok. Az emelt szintű 

érettségi vizsgára való magas óraszámú felkészítés külön csoportokban 

történik évfolyamonként. Választható felkészítő foglalkozások: magyar 

nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika, biológia, kémia, 

informatika, földrajz, testnevelés, vizuális kultúra, angol nyelv, német nyelv. 

Mindezen túl idegen nyelvből nyelvtanáraink segítik a középfokú 

nyelvvizsgára való felkészülést, ami a felsőoktatásban való 

továbbtanulásnak egyik feltétele lehet. 

Az iskola közvetlen környezetében (udvarán) található új, korszerű 

sportpálya, valamint a tanuszoda használatával még változatosabb, 

eredményesebb lehet a sportélet, a közép- vagy emelt szintű testnevelés 

érettségi. 

Az intézmény fenntartója, a Pécsi Egyházmegye rendkívül fontosnak tartja a 

diákok képességeinek, tehetségének kibontakoztatását, ennek érdekében 
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támogat minden olyan kezdeményezést, amely ezt elősegíti. (Pl.: tanulmányi 

kirándulások, interaktív foglalkozások, szakmai előadások, az iskola tárgyi 

környezetének, felszereltségének folyamatos megújítása.)   

A jól felszerelt informatikai, természettudományos, nyelvi szaktantermek, az 

interaktív táblák, tabletek lehetővé teszik a „digitális írástudás” 

fejlesztését. A rendhagyó órák, a tehetséggondozó szakkörök, 

foglalkozások, a délutáni sportfoglalkozások, a diákok által szervezett 

iskolai programok (gólyaavató, szalagtűző, karácsonyi projekt, diáknap, 

jótékonysági előadás), az iskola által szervezett tanórán, iskolán kívüli 

programok (pl. jutalom kirándulás, karrier tanácsadás, erdei iskola, családi 

nap, egyetemlátogatás, pályaorientációs nap, nyári táborok) a nemzetközi 

projektekben való részvétel teszik mozgalmassá a diákéletet. 

 A tárgyi feltételek mellett az itt tanító tanárok felkészültsége, hivatásuk 

iránti elkötelezettsége nagyban hozzájárul a diákok tudásának, 

személyiségének fejlődéséhez. 

Az intézmény kapcsolatrendszere, az általános iskolákkal, a felsőoktatási 

intézményekkel kialakított szakmai együttműködése is támogatja a tolnai 

gimnáziumba jelentkező diákok tehetségének, képességeinek 

kibontakozását. 

Érdeklődni lehet személyesen, telefonon vagy e-mailben; nézze meg 

honlapunkat, keressen minket a Facebookon! 
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KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM 
FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ TOLNA MEGYEI 

KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 

 Tolna Megyei SZC Ady Endre Technikum és Kollégium, 

Szekszárd 

 Tolna Megyei SZC Apáczai Csere János Technikum és 

Kollégium, Dombóvár 

 Tolna Megyei SZC Bezerédj István Technikum, Szekszárd 

 Tolna Megyei SZC I. István Szakképző Iskola, Paks 

 Tolna Megyei SZC Magyar László Szakképző Iskola, 

Dunaföldvár 

 Tolna Megyei SZC Perczel Mór Technikum és Kollégium, 

Bonyhád 

 Tolna Megyei SZC Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium, 

Tamási 

 Tolna Megyei SZC Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai 

Technikum és Szakképző Iskola, Szekszárd 
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A szakmád a holnapod! 

 
Felvételi tájékoztató 

Középfokú beiskolázás 

2023/2024 
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Cím: Szekszárd, Széchenyi u. 2-14 

Telefon: +36 70 374 0769 

OM azonosító: 203054 

Honlap: www.tmszc.hu  

Email: centrum@tmszc.hu  

A Centrum tagintézményeinek neve és székhelye 

Telephely megnevezése Székhelye 

Tolna Megyei SZC Ady Endre 

Technikum és Kollégium 
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14. 

Tolna Megyei SZC Apáczai Csere 

János Technikum és Kollégium 
7200 Dombóvár, Arany János tér 21. 

Tolna Megyei SZC Bezerédj István 

Technikum 
7100 Szekszárd, Szent László u. 8-12. 

Tolna Megyei SZC I. István 

Szakképző Iskola 
7030 Paks, Iskola u. 7. 

Tolna Megyei SZC Magyar László 

Szakképző Iskola 
7020 Dunaföldvár, Templom u. 9. 

Tolna Megyei SZC Perczel Mór 

Technikum és Kollégium 
7150 Bonyhád Jókai u. 3. 

Tolna Megyei SZC Vályi Péter 

Szakképző Iskola és Kollégium 
7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. 

Tolna Megyei SZC Hunyadi 

Mátyás Vendéglátó és Turisztikai 

Technikum és Szakképző Iskola  

7100 Szekszárd, Hunyadi u. 7. 

http://www.tmszc.hu/
mailto:centrum@tmszc.hu
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A Tolna Megyei Szakképzési Centrum Tolna megye nyolc szakképző 

intézményének tevékenységét irányítja, fogja össze és segíti. Képzési 

kínálatunk sokrétű, szinte minden pályaválasztás előtt álló diáknak, 

valamint munka mellett tanuló felnőttnek tudunk szakmát kínálni. 

Színes képzési palettánk révén nemcsak a szakmatanulás iránt 

érdeklődők igényeit tudjuk kielégíteni, de Tolna megye, valamint a dél-

dunántúli régió munkaerőpiaci igényeit is. Az általános iskolát el nem 

végzőknek „Dobbantó program” biztosítja az alapkompetencia 

fejlesztést, amelyet követően a műhelyiskolába lehet továbblépni és 

alapfokú végzettséget szerezni. Két iskolánkban orientációs program is 

működik. 

2020 szeptemberétől elindultak az új ötéves technikumok, ebben az 

iskolatípusban érettségi és technikusi szintű szakképzettség egyszerre 

szerezhető meg, a hároméves szakképző iskolában pedig a tanuló a 

képzés végén szakképzettséget szerez. 

Az új szakképzési rendszerben két alapszakma és egy szakképesítés 

megszerzése mindenki számára ingyenes. Az új képzési programok a 
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felnőttek részére lehetővé teszik az eddigieknél sokkal rugalmasabb és 

rövidebb iskolaszervezést. A felnőttek esetében a képzési idő – a hasonló 

munkakörben megszerzett szakmai tudás figyelembevételével – akár 

negyedére is csökkenhet. Lehetőség van egyes tananyagok e-learninges 

elsajátítására is. Amennyiben a képzésben résztvevő az adott területen 

dolgozik, az őt foglalkoztató vállalat is részt vehet a képzésben duális 

partnerként, így a képzés az eddiginél sokkal rugalmasabban szervezhető 

meg. A szakmai oktatásba, szakmai képzésbe való belépésre bármilyen 

életkorban lehetőség van. Aki 25. életévét még nem töltötte be, akár a 

második szakmát is tanulói jogviszonyban szerezheti meg. A 25 év 

felettiek szakmai oktatása felnőttképzési jogviszonyban történik. 

Célunk továbbra is az, hogy meghatározóak legyünk mind a szakmai 

oktatás, mind pedig a felnőttek képzése területén. Ehhez a feltételek 

adottak: jól felszerelt tanműhelyekkel, jól képzett, magas kvalitású 

oktatókkal várjuk a hozzánk érkező tanulókat és tanulni vágyó 

felnőtteket, akik bizonyítványuk megszerzése után szakmailag jól 

felkészülten, a változásokra nyitottan meg tudnak felelni a munkaerőpiac 

kihívásainak. Hiszünk benne, hogy a megújult szakképzési rendszer 

lehetőségeit maximálisan ki tudjuk használni és ennek előnyeit 

élvezhetik a tanulók és szüleik, a cégek és az iskolák egyaránt. 

A Centrum olyan szakmai alkotó közösség, amely a regionális 

munkaerőpiaci igények kielégítésére a térségben élőkre építve végez 

magas minőségi oktatást. Iskoláink révén Tolna megyében innovációs 

szolgáltató és oktatási központként együttműködési hálózatot építünk és 

működtetünk a régió felsőoktatási intézményeivel, vállalataival, 

önkormányzataival és általános iskoláival. Rugalmas, tanuló 

szervezetként hatékony oktatási módszertanunk révén egyénre szabott 

tanulási utakat biztosítunk a térségben élők számára. A nálunk szerzett 

értékes tudás biztosítja a bejutást a szakirányú felsőoktatásba és egyúttal 

az elhelyezkedést a munkaerőpiacon. 
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A Centrum iskoláiban a 2023/2024-es tanévben, nappali tagozaton 

az alábbi ágazatokban várják a jelentkezőket 

1. Elektronika és elektrotechnika 

2. Építőipar 

3. Épületgépészet  

4. Fa- és bútoripar  

5. Gazdálkodás és menedzsment  

6. Gépészet 

7. Honvédelem  

8. Informatika és távközlés  

9. Kereskedelem  

10. Közlekedés és szállítmányozás 

11. Oktatás 

12. Rendészet és közszolgálat  

13. Specializált gép- és járműgyártás  

14. Szépészet   

15. Szociális  

16. Turizmus-vendéglátás  

A megújult szakképzési rendszerről 

A szakképzésbe belépő diákok ösztöndíjat, a duális képzésbe átlépve 

pedig munkabért kapnak, könnyebben érettségizhetnek, és egyenes úton 

is bejuthatnak az egyetemekre, a szakirányú felsőoktatásba. 

Ötéves technikumi képzés 

Az 5 éves technikum a minőségi szakmai oktatás helyszíne. A 

megszerezhető technikusi szakképzettség középvezetői szintű 

ismereteket biztosít, az ötéves képzés egyesíti a gimnázium és a 

szakmatanulás előnyeit. Matematikából, magyarból, történelemből és 

egy idegen nyelvből ugyanazt a tananyagtartalmat, ugyanolyan 

óraszámban kell elsajátítaniuk a diákoknak, mint a gimnáziumban. 

Ezekből a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás. 

Szakmát az ágazati ismereteket adó 9-10. évfolyam elvégzése után 
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választanak a tanulók. Szakmai oktatásuk ettől kezdve lehetőség szerint 

duális formában, vállalati környezetben zajlik. Ötödik érettségi 

tantárgyat viszont nem kell választaniuk, mivel a szakmai vizsga 

beszámít az érettségi tantárgyai közé és az emelt szintű érettségi vizsgát 

tanúsít.  

Az öt év elvégzése után a diákok egyszerre kapják kézbe az érettségi 

bizonyítványt és a technikusi oklevelet, továbbá nyelvvizsga 

megszerzésére is lehetőségük van. A technikumban végzettek jelentős 

előnyt élvezhetnek majd a felsőoktatási felvételinél, a szakirányú 

továbbtanulásnál.  

Szakképző iskola felmenő rendszerben 

A hároméves szakképző iskolában az ágazati ismereteket adó első év 

után választanak szakmát a tanulók. A következő két évben duális képzés 

formájában, elsősorban vállalatoknál, vállalkozóknál tudják elsajátítani a 

szakmai ismereteket.  

Ösztöndíj mindenkinek 

A szakképzési rendszer megújulásával együtt bevezetésre került az új 

ösztöndíjrendszer. A szakképző iskolában és a technikumban minden 

diák ösztöndíjat kap tanulmányai alatt, amelyet a sikeres szakmai vizsgát 

követően egyszeri pályakezdési támogatás egészít ki, melynek mértéke 

elérheti a 300 000 forintot is. Az ösztöndíj mértéke a szakképző 

iskolában a 2022/2023. tanévben mintegy 16 000 forint, a technikumban 

8 000 forint havonta. A két iskolatípusba járó diákok ösztöndíja között 

azért van különbség, mert a technikumban ez a fajta képzés két évig, a 

szakképző intézményben egy évig tart. 

Tanulószerződés helyett munkaszerződés 

A szakirányú oktatásban a tanulószerződést felváltó szakképzési 

munkaszerződés megteremti annak a lehetőségét, hogy a duális 

képzésben a fiatalok havonta mintegy 100 ezer forintos 

munkajövedelemhez jussanak. A tanuló a szakképzési munkaszerződés 
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időtartama alatt a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság 

szempontjából munkaviszonyban foglalkoztatott biztosítottnak minősül, 

a munkaviszony időtartama nyugellátásra jogosító szolgálati időnek, 

munkabére nyugdíjalapot képező jövedelemnek számít. 

Orientációs év, kompetencia-fejlesztő év 

Az orientációs, kompetencia fejlesztő év azoknak a fiataloknak jelent 

alternatívát, akik bizonytalanok a pályaválasztásban, vagy az általános 

iskolát kompetenciahiánnyal fejezik be. Feladata nem az általános iskolai 

tananyagok ismétlése, hanem kompetenciák felmérésére alapozott 

fejlesztés. A szakképző iskolába való belépésnek feltétele, hogy 

rendelkezzen a tanuló azokkal az alapkompetenciákkal, melyek 

alapvetően szükségesek a szakma elsajátításához. Ilyen osztályokat a 

következő tanévben a Tolna Megyei SZC I. István Szakképző Iskola, 

valamint Tolna Megyei SZC Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai 

Technikum és Szakképző Iskola indít.  

 

A Tolna Megyei Szakképzési Centrumról, a szakképzés jelenlegi 

rendszeréről további hasznos információkat találnak a 

www.tmszc.hu és a http://ikk.hu oldalon. 

  

http://www.tmszc.hu/
http://ikk.hu/
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Tolna Megyei SZC Ady Endre 

Technikum és Kollégium 

 
Cím:   7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14. 

Telefon:  06/74-529-333 

Fax:   06/74-529-334 

E-mail:  titkarsag@adyendre.tmszc.hu 

Honlap:  https://adyendre.tmszc.hu/ 

Igazgató:  Juhász Gábor 

Az iskola története 1928-ig vezethető vissza, amikor megalakult 

Szekszárdon az Ipari Tanonciskola. Az intézmény 1971-től viselte a 

sokak számára még ma is ismert 505. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet 

nevet, és már akkoriban is Tolna megye legnagyobb szakképző iskolája 

volt közel 2000 diákjával.  

Iskolánk 1994-től 2007-ig az Ady Endre Középiskola nevet viselte, 

majd jelentős fejlesztések eredményeként 2007. augusztus 1-től a Szent 

László Egységes Középiskola, majd 2008. július 1-től a Szent László 

Szakképző Iskola (TISZK) Székhely Intézményeként működött. A 

Szekszárdi Szakképzési Centrum 2015. július 1-én alakult meg, melynek 

tagintézményeként működtünk tovább. 

2016. szeptember 1-től újra Adyként, jelenleg a Tolna Megyei SZC Ady 

Endre Technikum és Kollégium néven folytatja munkáját Tolna megye 

legnagyobb szakképző intézménye.  

Elsődleges feladatunk továbbra is a műszaki és szolgáltatóipari 

szakemberek képzése, de megjelenik kínálatunkban a rendészeti és a 

honvédelmi képzési terület is. 

A megújult szakképzési rendszer adta keretek között az érettségi, a 

szakmaszerzés és a továbbtanulás felé egyaránt nyitva áll az út a 

jelentkezők előtt. Évfolyamainkra már a nyolcadik osztály elvégzése után 

várjuk a diákokat. Technikumunk és szakképző iskolai osztályaink a 

felnőttek számára is képzési lehetőséget biztosítanak rövidebb, rugalmas 

szervezésű duális formájú szakmaszerzési lehetőséggel, korábbi tudásuk 

beszámításával.  

mailto:titkarsag@adyendre.tmszc.hu
https://adyendre.tmszc.hu/
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Új elemeként jelentek meg a szakmai projektek a képzésben, illetve a 

szakmaválasztás előtt az ágazati alapvizsga. Egységes elem a tanulókat 

megillető ösztöndíj, illetve az ágazati alapvizsga után a duális 

képzőhellyel megköthető szakképzési munkaszerződés.   

Technikumunkban az elmúlt években lezajlott fejlesztéseknek 

köszönhetően kiváló feltételek adottak a színvonalas oktatáshoz. 

Okostantermünkben a modern IT technológiákkal ismerkedhetnek meg 

közelebbről diákjaink.  Gyártásszimulációs eszközünk révén már a 

legkorszerűbb módon tudjuk modellezni a gyártásban használatos gépek 

működését. A Szépészet ágazat tanulói teljesen felújított, a kor 

elvárásainak megfelelő szalonokat idéző felszereltségű tantermekben 

tehetnek szert gyakorlati alapismeretekre. Megújul gépjármű 

diagnosztikai tanműhelyünk is, amely alkalmas lesz arra, hogy benne a 

21. századi elvárásoknak megfelelő járműipari alapismeretekre tegyenek 

szert a diákok, legyen szó akár benzines, hibrid vagy tisztán elektromos 

meghajtású technológiáról.  

Tanulóinknak igény szerint biztosítunk tantárgyi korrepetálásokat, 

amelyek a tananyag elsajátításában, gyakorlásában segítenek. 

Intézményünkben működik a „Felelős vagyok érted” Alapítvány és a 

Diákélet Egyesület, amelyek segítségével támogatást tudunk adni a jól 

tanuló, illetve a rászoruló diákoknak, sportolási lehetőségeket, 

versenynevezési díjakat, kulturális rendezvények belépőjét 

finanszírozzuk, kirándulásokhoz adunk támogatást. 

Iskolánk fiú- és lánykollégiummal, konyhával és ebédlővel rendelkezik. 

Az iskola területén található a fiúkollégiumunk, ahol akár 100 tanuló 

elhelyezésére is van lehetőség. A lányok a Holub utcában található 

lánykollégiumban kaphatnak színvonalas szállást kétágyas szobákban. A 

kollégiumokban a tanuláshoz is segítséget kapnak a fiatalok a 

nevelőtanároktól. Iskolánkban biztosítjuk a sportolás lehetőségét. 
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TERVEZETT KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2023/2024-ES 

TANÉVRE 

Technikum, képzési idő: 5 év (ágazat, szakma neve) 

- Gépészet ágazat: Gépgyártástechnológiai technikus 

- Elektronika és elektrotechnika ágazat: Erősáramú 

elektrotechnikus vagy Ipari informatikai technikus 

- Építőipar ágazat: Magasépítő technikus 

- Honvédelem ágazat: Honvéd kadét/gépjármű mechatronikai 

technikus (szerviz szakirány), logisztikai technikus, honvédelmi 

igazgatási ügyintéző 

- Informatika és távközlés ágazat: Informatikai rendszer és 

alkalmazás üzemeltető 

- Rendészet és közszolgálat ágazat: Közszolgálati technikus 

- Specializált gép- és járműgyártás ágazat: Gépjármű 

mechatronikai technikus (szerviz) vagy Gépjármű mechatronikai 

technikus (motorkerékpár és versenymotor szerelés) vagy 

Mechatronikai technikus 

- Szépészet ágazat: Fodrász vagy Kozmetikus technikus vagy 

Kéz- és lábápoló technikus 

 

Tanulóink idegen nyelvként angol vagy német, illetve orosz nyelv 

között választhatnak. 

Szakképző iskola, képzési idő: 3 év (ágazat, szakma neve) 

- Elektronika és elektrotechnika ágazat: Villanyszerelő 

- Építőipar ágazat: Kőműves vagy Bádogos vagy Burkoló vagy 

Ács 

- Gépészet ágazat: Gépi és CNC forgácsoló vagy Hegesztő 

- Gépészet ágazat: CNC programozó (4 év) 

- Specializált gép- és járműgyártás ágazat: Gépjármű 

mechatronikus vagy Járműfényező vagy Karosszérialakatos 

- Rendészet és közszolgálat: Rendészeti őr 
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Tanulóink idegen nyelvként angol vagy német nyelv között 

választhatnak. 

Felvételi követelmény 

Intézményünkben a felvételi kérelmekről a legtöbb ágazat esetében az 

általános iskolai tanulmányi eredmények alapján döntünk, nincs felvételi 

vizsga. Van viszont néhány kivétel. 

A Specializált gép- és járműgyártás ágazatra jelentkező tanulók a 

központi felvételi vizsgájuk eredménye alapján nyerhetnek felvételt. 

A honvéd kadét és a rendészeti technikumban elbeszélgetésen és fizikai 

szintfelmérésen vesznek részt a jelentkezők. A beiratkozás feltétele az 

orvosi alkalmasság. 

Beiratkozással, felvétellel kapcsolatban tájékoztatást ad  

- Juhász Gábor igazgató 
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Tolna Megyei SZC Apáczai Csere János 

Technikum és Kollégium 

 
Cím:  7200 Dombóvár, Arany János tér 21.  

Tel:  +36/74/466-929, 74/565-040 

Email:  titkarsag@apaczai.tmszc.hu  

Honlap:  https://apaczai.tmszc.hu/ 

Igazgató:  Lőcze Tibor  

Iskolánk több mint 100 éves múltra tekint vissza. 

1915-ben a Szent Orsolya-rend megalapította polgári leányiskoláját, 

majd alig egy évtizeddel később, 1927-ben a Dombóvári Szent Orsolya-

rendi Tanítóképző Intézet kezdte meg működését, amely az 1948-as 

államosításig működött. Intézményünk az 1955/56-os tanévtől viseli az 

Apáczai Csere János nevet. A száz év egyben a jövő záloga is. A Tolna 

Megyei SZC Apáczai Csere János Technikum és Kollégium az az iskola, 

amely hű hagyományaihoz, képes megújulni, értéket közvetíteni, a mai 

diák nyelvén beszélni és cselekedni.  

Intézményünkben a hátrányos helyzetű 

tanulókkal való foglakozást összehangoljuk a 

tehetséggondozással. Mindezen céloknak az 

eléréséhez jól felszerelt szaktantermek, egy 

okostanterem, a kor követelményeinek 

megfelelő infrastruktúra és technika áll rendelkezésünkre. A 

természettudományok elsajátításában nagy segítségünkre van modern, 

korszerűen felszerelt laborunk.  

A szakmastruktúra kialakításánál figyelembe vettük a munkaerőpiaci 

igényeket. Magyar – például vasúti – nagyvállalatok támogatásával és 

együttműködésével képzünk szakembereket, akik a végzettség 

mailto:titkarsag@apaczai.tmszc.hu
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megszerzése biztos elhelyezkedésre és megélhetésre számíthatnak. A 

technikumi képzésben résztvevő diákjaink ösztöndíjban részesülnek. 

A vidéki tanulók egy magas színvonalú, felújított kollégiumban 

tölthetik el a diákéveket, ahol számos szabadidős tevékenység közül 

választhatnak a rekreáció és a pihenés óráiban. 

Várjuk azokat a diákokat, akik olyan képzésben szeretnének részt venni, 

ahol az érettségi megszerzésén túl, a mai kor követelményeinek 

megfelelő szakmai végzettséget is szerezhetnek biztonságos, támogató és 

hozzáértő környezetben. 

TERVEZETT KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2023/2024-ES 

TANÉVRE 

Technikum, képzési idő: 5 év (ágazat, szakma neve)  

- Közlekedés és szállítmányozás ágazat: Vasútforgalmi 

szolgálattevő technikus 

- Gazdálkodás és menedzsment ágazat: Pénzügyi-számviteli 

ügyintéző 

- Informatika és távközlés ágazat: Szoftverfejlesztő és -tesztelő 

technikus 

- Rendészet és közszolgálat ágazat: Közszolgálati technikus 

- Kereskedelem ágazat: Kereskedő és webáruházi technikus 

- Gépészet ágazat: Vasútijármű-szerelő technikus 

- Oktatás ágazat: Oktatási szakasszisztens 

Az Informatika és távközlés ágazatban a szülők és a diákok igényei 

szerint lehetőség van BPS CODE 21 osztályban való tanulásra is. 

Beiratkozással, felvétellel kapcsolatban tájékoztatást ad: 

- Lőcze Tibor igazgató 
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Tolna Megyei SZC  

Bezerédj István Technikum  

 
Cím:  7100 Szekszárd, Szent László 

u. 8-12. 

Telefon:  74/315-177, 74/316-463 

Email:  titkarsag@bezeredj.tmszc.hu  

Honlap:  https://bezeredj.tmszc.hu/ 

Igazgató:  Balogh Attila 

Iskolánkról dióhéjban 

A Tolna Megyei SZC Bezerédj István Technikum 2020. július 1-jével 

jött létre a Szekszárdi SZC Bezerédj István Szakképző Iskola 

jogutódjaként. Történetének kezdete azonban több mint 100 esztendővel 

ezelőttre, az 1921. szeptember 14-én tartott ünnepélyes megnyitásáig 

nyúlik vissza. Az intézmény 1928 elején vette fel először Bezerédj István 

nevét, akinek főként gazdasági tevékenysége adta meg a jogcímet ahhoz, 

hogy nevének viselésével azóta is hódolhassunk emlékének. 

Fennállása óta gazdasági képzéseket folytató, KERI-ként közismert 

intézményünk jelentős múltra tekint vissza a nevelés-oktatás és a 

szakképzés területén egyaránt. A mindenkor érvényes kereskedelmi 

ismereteket nyújtó oktatási-képzési kínálat a munkaerőpiac igényeinek 

megfelelően folyamatosan változik, megújul. A feladatok ugyan 

változnak, de a cél mindenkor ugyanaz marad, vagyis a jó 

munkakultúrával, korszerű ismeretekkel rendelkező szakemberek 

képzése, ma már olyan modern ágazatokkal, mint a gazdálkodás és 

menedzsment, illetve a közlekedés és szállítmányozás. 

Az elméleti ismeretek megmérettetésére a közismereti és szakmai 

versenyek teremtenek lehetőséget. A tantárgyi versenyekre való 

felkészülés érdekében diákjaink számára tehetséggondozó szakköröket, 

foglalkozásokat szervezünk. A kor elvárásainak megfelelő 

infrastruktúrával rendelkező intézményünkben, jól felszerelt 

szaktantermeinkben, tanműhelyeinkben és tanirodáinkban, magasabb 

évfolyamokon pedig a duális képzőhelyeken a diákjaink használható 

mailto:titkarsag@bezeredj.tmszc.hu
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elméleti és gyakorlati tudást szerezhetnek. Egyes szakmák esetében 

lehetőség adódik pályázatok keretében külföldi szakmai gyakorlat 

teljesítésére is.  

A felnőttek oktatása terén szintén jelentős múlttal rendelkezünk, mellyel 

lehetővé tesszük az élethosszig tartó tanulást. 

Diákjaink élete azonban nem csupán tanulásból áll. 

Diákönkormányzatunk szabadidős programok szervezésével (pl. 

szecskaavató, diáknap, vetélkedők) teszi színesebbé az iskolai életet. A 

hagyományőrző rendezvényeink (Bezerédj-nap, szalagtűző, diáknap, 

ballagás) mellett többek között múzeumi órákon, várostörténeti sétákon, 

tanulmányi kirándulásokon és üzemlátogatásokon vehetnek részt 

tanulóink. 

Az iskolánkba jelentkezők az 5 éves technikumi vagy a 3 éves szakképző 

iskolai képzések közül választhatnak. 

Technikum, a minőségi szakmai oktatás színtere 

A megszerezhető technikusi szakképzettség középvezetői szintű 

ismereteket biztosít, az ötéves képzés egyesíti a gimnázium és a 

szakmatanulás előnyeit. Matematikából, magyarból, történelemből 

ugyanazt a tananyagtartalmat kell elsajátítani, mint a gimnáziumban, a 

technikumban azonban a diákok csak egy nyelvet tanulnak, de azt 

kiemelten magas óraszámban. Ebből a négy közismereti tantárgyból 

érettségi vizsgával zárul az oktatás, az ötödik érettségi tárgyként a 

technikusi szakképesítés szakmai vizsgája szolgál, mely emelt szintű 

érettségi vizsgának felel meg. 

A technikumban a 9. és a 10. évfolyamon ágazati alapoktatás történik, 

mely ágazati alapvizsgával zárul, ezt 3 év szakirányú oktatás követi.  

Az öt év elvégzése után egyszerre kapható kézbe az érettségi 

bizonyítvány és a technikusi oklevél, és közben még a nyelvvizsga 

megszerzésére is lehetőség van. A technikumban végzettek jelentős 

előnyt élvezhetnek a felsőoktatási felvételinél, a szakirányú 

továbbtanulásnál. 
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Szakképző iskola, ahol a jövő szakembereit képezzük  

A három évfolyamos szakképző iskolában az ágazati ismereteket adó 

első évet ágazati alapvizsga követi, melynek sikeres teljesítése után a 

következő két évben duális képzés formájában, a szakma gyakorlati 

ismereteit valós munkakörülmények között, vállalkozásoknál sajátítják 

el a tanulók. A szakképzésben résztvevők ösztöndíjat kapnak az első 

évben, majd a szakképzési munkaszerződés megkötése után munkabérre 

lesznek jogosultak. 

Miért legyél Te is KERIS, avagy előnyök a szakképzésben 

Az iskolánkba jelentkezők számos előnyt élvezhetnek tanulmányaik 

során. 

Valamennyi képzésünk elvégzése után átlátják a gazdaság alapvető 

működését, jártasságot szereznek az ügyviteli teendőkben, a megszerzett 

ismereteknek köszönhetően könnyebben eligazodnak a való világ 

útvesztőiben. 

A tanulók piacképes szaktudást szerezhetnek már a képzés ideje alatt, 

ezáltal sokkal versenyképesebbé válnak a munkaerőpiacon. 

Fontos újdonság az ösztöndíjrendszer megjelenése, minden diákunk 

ösztöndíjat kap, duális képzési keretek között szakképzési munkabérre 

lesz jogosult, és a szakmai bizonyítvány megszerzését követően 

pályakezdési juttatásra lesz jogosult. 

A tanulószerződést felváltó szakképzési munkaszerződés pedig 

megteremti annak a lehetőségét, hogy a duális képzésben a fiatalok már 

a tanulmányaik alatt is munkajövedelemhez juthassanak. 

Mindezeken túl egy olyan iskolába járhatsz, ahol kiváló infrastrukturális 

feltételek között tehetsz szert korszerű szakmai ismeretekre és egy kiváló 

közösség tagja is lehetsz. 
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TERVEZETT KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2023/2024-ES 

TANÉVRE 

Technikum, képzési idő: 5 év (ágazat, szakma neve):  

- Gazdálkodás és menedzsment ágazat: Pénzügyi-számviteli 

ügyintéző vagy Vállalkozási ügyviteli ügyintéző 

- Kereskedelem ágazat: Kereskedő és webáruházi technikus 

- Közlekedés és szállítmányozás ágazat: Logisztikai technikus 

Szakképző iskola, képzési idő: 3 év (ágazat, szakma neve): 

 Kereskedelem ágazat: Kereskedelmi értékesítő 

Felvételi eljárás 

Intézményünkben a felvételi kérelmekről az általános iskolai tanulmányi 

eredmények alapján döntünk, nincs felvételi vizsga. 

Egyes szakmák esetében a felvétel feltétele az egészségügyi 

követelményeknek való megfelelés igazolása. 

Beiratkozással, felvétellel kapcsolatban tájékoztatást ad 

- Balogh Attila igazgató 
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Tolna Megyei SZC I. István  

Szakképző Iskola 

 

 

Cím:   7030 Paks, Iskola u. 7. 

Telefon: 75/311-278 

Email:  titkarsag@iistvan.tmszc.hu  

Honlap:  https://iistvan.tmszc.hu/ 

Igazgató: Sárosdi Bernadett 

A Tolna Megyei Szakképzési Centrum I. István Szakképző Iskola 

kiemelt jelentőséggel bír, hiszen a Paksi Atomerőmű bővítése kapcsán jó 

szakemberekre van szüksége a városnak. A térség vállalkozásaival 

rendkívül szoros együttműködésben állunk, így a duális képzés feltételei 

adottak. Az élethosszig tartó tanulás iskolánk alapvető filozófiájává vált 

az elmúlt néhány évben azzal, hogy a felnőttek szakmai oktatásában részt 

vevők száma és a tanulható szakmák palettája is évről évre növekszik. 

Iskolánk rugalmasságra, vállalkozó kedvre, kreativitásra, tanulásra és 

újratanulásra készíti fel tanulóinkat. 

Tanulóink ösztöndíjat, a duális képzési rendszerbe átlépve szakképzési 

munkabért kapnak, majd tanulmányaik végeztével pályakezdési támogatásra 

lesznek jogosultak. 

TERVEZETT KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2023/2024-ES 

TANÉVRE 

Szakképző iskola, képzési idő: 3 év (ágazat, szakmák): 

- Építőipar ágazat: Ács vagy Kőműves vagy Festő, mázoló, 

tapétázó 

- Gépészet ágazat: Hegesztő vagy Épület- és szerkezetlakatos 

- Kereskedelem ágazat: Kereskedelmi értékesítő 
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Orientációs év, képzési idő: 1 év 

Az előkészítő (orientációs) év az egyéni tanulási utak pedagógiájával, 

személyes pályaorientációval és életpálya-tanácsadással újítja meg a 

diákok képzését. Az orientációs évet követően a tanulók a középfokú 

oktatás bármely szintjébe bekapcsolódhatnak. 

Dobbantó program, képzési idő: 1 év 

A Dobbantó program keretében alapkompetencia-fejlesztés folyik, 

amelynek célja, hogy az általános iskolát nem befejező, de 16. életévüket 

betöltött fiatalokat felkészítse a szakmatanulásra. A tanulók ösztöndíjban 

részesülnek. 

Műhelyiskola, képzési idő: 6-24 hónap 

A 16. életévüket betöltött tanulók 6-24 hónap alatt részszakmát 

szerezhetnek. A programban havonta a mindenkori minimálbér öt 

százalékának megfelelő összegű ösztöndíjat lehet kapni. 

Beiratkozással, felvétellel kapcsolatban tájékoztatást ad 

- Sárosdi Bernadett igazgató 
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Tolna Megyei SZC Magyar László 

Szakképző Iskola 

Cím:   7020 Dunaföldvár, Templom u. 9 

Telefon:  75/ 677-032, +36 30 829 8166 

Email:  titkarsag@magyarlaszlo.tmszc.hu  

Honlap:  https://magyarlaszlo.tmszc.hu/ 

Igazgató:  Némethné Márton Renáta igazgató  

Iskolánk, Dunaföldvár földrajzi helyzetéből adódóan három megye, 

Tolna, Bács-Kiskun és Fejér határán helyezkedik el. Tanulóink nemcsak 

a helyi általános iskolából, de a 3 megye közeli intézményeiből is 

érkeznek hozzánk. Nappali szakképzőiskolai képzéseink mellett 

felnőttek számára is kínálunk szakmai képzéseket, valamint érettségire 

felkészítő képzést. Tanulóink ösztöndíjat, a duális képzési rendszerbe 

átlépve szakképzési munkabért kapnak, majd tanulmányaik végeztével 

pályakezdési támogatásra lesznek jogosultak. 

Képzési színtereink: 

Fő képzési irányunk a Gépészet, a Turizmus-vendéglátás, a 

Kereskedelem és az Élelmiszerpari ágazat. Figyelemmel követjük a 

gazdaság, a munkaerőpiac igényeit, és arra törekszünk, hogy diákjaink a 

szakmaszerzés után lakóhelyükhöz közel találjanak munkahelyet. 

Dunaföldváron és környékén mindig szükség volt gépész szakemberekre, 

ezért a szerkezetlakatos és a hegesztő szakmai képzés évek óta iskolánk 

profiljának része. 

Az utóbbi időszakban a turizmus-vendéglátás és a kereskedelem ágazat 

iránt is egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik, ezért a Szakács, Cukrász, 

Pincér-vendégtéri szakember, valamint a Kereskedelmi értékesítő 

szakma is a képzési profilunk része lett. 

Tanulóközösségünk: 

Intézményünk a kisebb iskolákhoz tartozik, tanulólétszámunk nappali 

tagozaton rendszerint mintegy 120 fő körül mozog, az utóbbi években 

folyamatos növekedést mutatott.  

mailto:titkarsag@magyarlaszlo.tmszc.hu
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Oktatási rendszerünket, a tanár-diák együttműködést közvetlen, 

személyes kapcsolatkialakítás jellemzi. Ez hozzájárul szakmai 

képzéseink hatékonyságához és eredményes munkájához, mely az 

ágazati és szakmai vizsgaeredményeinken is tükröződik. 

A kiscsoportos, tapasztalatszerzésen alapuló szakmai-gyakorlati munka 

mellett törekszünk a diákok megismerésére, egyénre szabott 

módszerekkel segítjük őket tanulmányaik alatt. 

A kiscsoportos, projektalapú szakmai képzéseink előnyeit a 

felzárkóztatásban, a tehetséggondozásban, illetve a tanulói személyiség 

megismerésében is hasznosítani tudjuk. Diákjaink a gyakorlati 

tevékenységekkel párhuzamosan egyéni, társas és szociális készségeiket 

is fejleszthetik. A projektfeladatok során a magabiztosságot, a precizitást, 

a kommunikációs készséget, az önállóságot, ugyanakkor a 

csapatmunkára való képességet is fejlesztjük tanulóinkban. 

Intézményünk jól felszerelt tankonyhával, tanétteremmel, tanműhellyel 

és informatikai szaktantermekkel rendelkezik.  

Egyéni, közösségi lehetőségek: 

Hangsúlyt fektetünk arra, hogy a megfelelő szakmai ismeretek, 

tevékenységek mellett a tanulóink egyéni képességeiket is ki tudják 

bontakoztatni. Ösztönözzük és támogatjuk diákjainkat a versenyeken 

való részvételre, legyen szó akár közismereti, szakmai vagy 

gyakorlatorientált területről. A tanulmányok elmélyítése, a tantárgyi 

versenyekre való felkészülés érdekében tanulóink számára különböző 

foglalkozásokat, felzárkóztatásokat biztosítunk, szakköröket, 

tehetséggondozó csoportokat szervezünk.  

Végzőseink sikeresen szerepelnek a szakmai vizsgákon és megállják 

helyüket a munka világában is.  

A mindennapokat iskolai rendezvények, kirándulások, túrák és 

színházlátogatások teszik színesebbé. Igyekszünk élni a különböző 

pályázati lehetőségekkel, legyen szó akár tanulmányi, akár közösségi 

tematikájú kiírásról, hiszen segítségükkel könnyebben biztosíthatjuk 

diákjaink részére a megismerést, tapasztalatszerzést és a „szórakozva, 

együtt könnyebb” tanulási és kirándulási programokat. 
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TERVEZETT KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2023/2024-ES 

TANÉVRE 

Szakképző iskola, képzési idő: 3 év (ágazat, szakmák): 

- Turizmus-vendéglátás ágazat: Cukrász vagy Pincér-

vendégtéri szakember vagy Szakács 

- Gépészet ágazat: Épület- és szerkezetlakatos vagy Hegesztő  

Felvételi követelmények: 

 Valamennyi szakképzésben az általános iskola eredményes 

befejezése. 

 A választott szakmának megfelelő egészségügyi alkalmasság. 

 A Turizmus-vendéglátás ágazatba tartozó szakmák esetében 

pályaalkalmassági követelményeknek is meg kell felelni. 

Intézményünkbe a felvétel tanulmányi eredmény alapján történik, de 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek is meg kell felelniük a 

hozzánk jelentkezőknek. 

Beiratkozással, felvétellel kapcsolatban tájékoztatást ad: 

- Némethné Márton Renáta igazgató 
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Tolna Megyei SZC 

Perczel Mór Technikum és Kollégium 

 

 

  

 

 

 

 
 

„Mert iskolánk jövője a jövő iskolája……” 
 

Székhelyünk 

 
7150 Bonyhád, Jókai u. 3. 

 

 

További telephelyeink 

Az iskola közelében található 

kollégiumunk 

Asztalos tanműhelyünk 

  

7150 Bonyhád, Perczel u. 44. 7150 Bonyhád, Rákóczi u. 31. 



Cím:  7150 Bonyhád, Jókai u. 3. 

Telefon:  + 36 (74) 451 - 424 

E-mail:  perczel@perczel.tmszc.hu 

Honlap:  https://perczel.tmszc.hu/ 

Facebook:  https://www.facebook.com/perczelmediatar  

Igazgató:  Jencsik Tímea mb. igazgató 

Iskolánk Bonyhádon, a Perczelek Városában található immár több 

mint 75 éve. Intézményünket napjainkban közel 400 tanuló látogatja. 

Célunk, hogy tanulóinkat eredményesen készítsük fel a szakmai és 

érettségi vizsgákra, a felsőoktatásra, valamint a munkaerő-piacra.  

Emellett törekszünk olyan kreatív, innovatív, a világra nyitott, egyéni 

teljesítményre és csoportmunkára egyaránt képes, korszerű, több 

területen is mobilizálható tudással rendelkező szakembereket képezni, 

akik tisztában vannak saját értékeikkel, tisztelik a hagyományokat és 

biztos szellemi alapokon állva hasznos tagjai a magyar társadalomnak. 

Miért minket válassz? 

Iskolánk gyorsan és felkészülten reagál a változásokra, igyekszik 

innovatív kezdeményezésekkel a nevelés és oktatás minőségét 

folyamatosan javítani. 

Szervezetként érzékenyen reagálunk a partneri környezetünk 

elvárásaira és igényeire, hogy magas szintű általános és szakmai 

műveltséggel rendelkező szakembereket képezzünk, és ennek a 

folyamatnak részeként vigyük tovább a „Perczel szellemiség értékeit”. 

Nálunk a tanuló áll a középpontban. Minden és mindenki azon 

munkálkodik, hogy diákjaink sikerrel vágjanak neki életük 

meghatározó terepének, a munka világának. Azon is dolgozunk, hogy 

tanulóink szakma iránti kíváncsiságát és motivációját fenntartsuk, 

újabb és újabb ismeretek megszerzésére sarkalljuk őket, felkeltsük 

bennük az igényt a folyamatos tanulni és fejlődni akarásra. 

Szeretnénk, hogy a tanulás iskolánk falai között a pozitív élmények 

tárházát jelentse diákjaink számára, a Perczelben töltött idő pedig 

későbbi emlékeikben életük felejthetetlen időszakaként maradjon 

meg. 

mailto:perczel@perczel.tmszc.hu
https://perczel.tmszc.hu/
https://www.facebook.com/perczelmediatar
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Hisszük, hogy minden tanuló valamiben tehetséges, célunk 

neveltjeink értékeinek felfedezése. A jó képességűeknek a 

tehetséggondozás jegyében a kibontakozás lehetőségét, a közepesen 

haladóknak a fejlődés feltételeit, a szerényebb eredményűeknek a 

felzárkózás körülményeit igyekszünk biztosítani. Munkánk során a 

mesterségbeli tehetségek azonosítására és gondozására kiemelt 

figyelmet fordítunk. 

Kollégáinkkal azért dolgozunk, hogy tevékenységünkkel évről évre 

eredményesen hozzásegítsük tanulóinkat ahhoz, hogy megtalálják 

saját céljaikat, ha megtalálták, abban megerősítést kapjanak, és 

megalapozzák szakmai és magánéleti pályájukat. 

Iskolánkban kiemelt szerepet játszik az egyéni törődés, mentorálás, 

fejlesztés, differenciálás, felzárkóztatás. Két gyógypedagógus, 

valamint egy fejlesztő pedagógus segíti a tanulásban különböző 

okokból lemaradt tanulók eredményes felzárkóztatását. 

Jelenünk 

A 2021. év számos szempontból mérföldkő volt iskolánk életében. A 

2021/2022. tanévet új székhelyünkön, a Jókai Mór u. 3. alatti 

épületben kezdtük meg, miután a bonyhádi önkormányzat és a Tolna 

Megyei Szakképzési Centrum támogatásával az épület komplex külső 

és belső felújítása eredményesen lezárult. Az infrastrukturális 

beruházás eredményeképp tanulóinknak és dolgozóinknak a tanulás-

tanításhoz „egy fedél alatt” tudunk a 21. század követelményeinek 

megfelelő, korszerű és esztétikus tantermeket és kiszolgáló 

helyiségeket biztosítani. 

Kollégiumunk energetikai felújítása 2020-ban megtörtént, 2021-ben 

pedig a tanulói szobák belső korszerűsítésére került sor. Többek között 

a szobák újrafestésének, új bútorok, függönyök beszerzésének 

köszönhető, hogy a 2021/2022. tanévtől a kollégistáinknak esztétikus 

és komfortos lakhatási körülmények között tölthetik diákéveiket. 

Ingyenes kollégiumi elhelyezést biztosítunk minden arra igényt tartó 

diákunknak. 

Az Informatika, az Épületgépészet, valamint a Fa- és bútoripar 

ágazatokban szakmai oktatóbázisokat hoztunk létre, amelyek az iskola 
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falai között a modern technológiákra épülő ágazati alapoktatás 

garanciái. A létesítmények eszközparkjait rendszeresen magas értékű 

tárgyi eszközbeszerzésekkel modernizáljuk, ezzel is lehetővé téve, 

hogy a műszaki-tudományos fejlődések eredményei folyamatosan 

beépüljenek oktatási folyamatainkba. Az ágazati alapvizsgát követően 

a szakképző iskolai tanulóink képzése a szakirányú oktatás 

szakaszában vállalati körülmények között, duális partnereknél folyik. 

Tanulóink ösztöndíjat, a duális képzési rendszerbe átlépve 

szakképzési munkabért kapnak, majd tanulmányaik végeztével 

pályakezdési támogatásra lesznek jogosultak. 

A jövő 

Reményeink szerint az új típusú tanulási környezetben, a 

projektszemléletű oktatásban a tanulóink közvetlenül a munka 

világának szemszögéből, gyakorlatorientáltan ismerhetik meg és 

sajátíthatják el azokat a korszerű technológiai eljárásokat, amelyekkel 

akár a hazai, akár a külföldi munkaerő-piaci elvárásoknak 

megfelelnek. 

Közösségi élet 

A munka mellett nem feledkezünk el az élet napos oldaláról sem, 

iskolánkat családias légkör, vidám hangulat jellemzi.  

Ezt erősítjük a közös rendezvényeinken is: 

Gólyatábor, szecskaavató, Perczel-nap, szalagtűző, Halloween, 

karácsony, húsvét, sportnapok, szakkörök, iskolai ünnepségek, 

projektnapok, tanulmányi és szakmai kirándulások, üzem- és 

gyárlátogatások, Erasmus+ külföldi szakmai gyakorlat, Határtalanul 

Erdély és Szlovákia program. 
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TERVEZETT KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2023/2024-ES 

TANÉVRE 

Technikum, képzési idő: 5 év (ágazat, szakma neve) 

- Épületgépészet ágazat: Épületgépész technikus 

- Gazdálkodás és menedzsment ágazat: Pénzügyi-számviteli  

ügyintéző vagy Vállalkozási ügyviteli ügyintéző 

- Informatika és távközlés ágazat: Informatikai rendszer- és  

alkalmazás-üzemeltető 

- Kereskedelem ágazat: Kereskedő és webáruházi technikus 

Szakképző iskola, képzési idő: 3 év (ágazat, szakma neve) 

- Épületgépészet ágazat: Központifűtés- és gázhálózatrendszer-

szerelő 

- Fa- és bútoripar ágazat: Asztalos 

- Kereskedelem ágazat: Kereskedelmi értékesítő 

- Szociális ágazat: Szociális ápoló és gondozó 

Felvételi eljárás 

Intézményünkben a felvételi kérelmekről az általános iskolai 

tanulmányi eredmények alapján döntünk, nincs felvételi vizsga.  

Iskolánk a magyar, matematika, idegen nyelv, történelem tantárgyak 

7. év végi, valamint 8. félévi eredmények átlaga alapján felvételi 

rangsort készít.  

Bizonyos szakmák esetében a felvétel feltétele ezen túl az 

egészségügyi követelményeknek való megfelelés igazolása is. 
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Tolna Megyei SZC Vályi Péter 

Szakképző Iskola és Kollégium 

 
 

Cím:   7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. 

Telefon:  74/471-127 

Email:  valyi@valyipeter.tmszc.hu  

Honlap:  https://valyipeter.tmszc.hu/ 

Igazgató:  Furján Katalin Anett 

Iskolánk története 

Tamásiban Kindl Vilmos rk. elemi iskolai igazgató szervezésének 

köszönhetően 1910 szeptemberében indult a Községi Iparostanonc 

Iskola. Néhány éves szünet után 1955 szeptemberében folytatódott az 

ipari tanuló oktatás. Önálló épületet 1969-től, szervezeti önállóságot 

1973-tól nyert az 518. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet, Vályi Péter 

nevét pedig 1989-ben vettük fel. 2008-2015. között a Szent László 

TISZK, 2015-2020. között a Szekszárdi SZC tagintézményeként 

működtünk. 2020. július 1-jétől pedig a Tolna Megyei Szakképzési 

Centrum egyik szakképző intézménye a Vályi. 

A Vályi Tamási és környéke legnagyobb középiskolája. Az 

iskolaépületek a sportcsarnokkal, az 

intézmény épületéhez kapcsolt kollégiummal 

színvonalas oktatási körülményeket 

biztosítanak. A kínált ágazatokhoz, 

szakmákhoz megfelelő tanműhelybázissal 

rendelkezünk (építőipari és gépészeti 

tanműhely, tankonyha, tanétterem, tanbolt), 

továbbá számítástechnikai szaktantermek és szakmai tantermek állnak 

tanulóink rendelkezésére. A közelmúlt egy jelentős beruházásának 

eredményeként tanulóink 3D laborunkban ismerkedhetnek meg a 

technikai fejlődés legmodernebb vívmányaival.  

mailto:valyi@valyipeter.tmszc.hu
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Intézményünkben általános iskolát végzett tanulók, érettségizett 

fiatalok számára folytatunk technikumi és szakképző iskolai 

szakképzési tevékenységet és felnőttképzési jogviszony keretében 

szakmai oktatást, valamint érettségire történő felkészítést.  

A szakmai oktatás területei igazodnak a munkaerőpiaci 

követelményekhez. Tanulóinknak széles ágazati szakmai alaptudást és 

a foglalkoztatók által elvárt kompetenciákat nyújtunk. Sok évtizedes 

hagyomány kötelez bennünket arra, hogy a fiatal diákokból olyan 

szakembereket neveljünk, akik nemcsak a választott szakmájukban, 

hanem az életben is megállják a helyüket.  

A szabadidő hasznos eltöltéséhez is kedvező feltételeket 

biztosítunk 

- Impozáns aulánk sokszínű kulturális programok szervezésére 

nyújt lehetőséget, a Kindl Kupolagalériában rendszeresen 

szervezünk képzőművészeti kiállításokat. 

- Tanulóinkat különféle pályázatokon, versenyeken való 

részvételre ösztönözzük. Tehetséggondozó tevékenységünk 

eredményeként intézményünk tanulói minden tanévben több 

szakmában is ott vannak a Szakma Kiváló Tanulója Verseny 

dobogós helyezettjei között, közismereti versenyeken és 

sportrendezvényeken is sikereket aratnak.  

- Akkreditált Kiváló Tehetségpontként működünk 2019 

márciusa óta és biztosítjuk diákjaink komplex 

tehetséggondozó programokban való részvételét. 

- A tanulók igényeihez alkalmazkodva szervezzük 

szakköreinket. 

- Hagyományos iskolai rendezvényeink: szecskaavató, Vályi 

Nap, szalagtűző ünnepség, diáknap és sportnap. 
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TERVEZETT KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2023/2024-ES 

TANÉVRE 

Technikum, képzési idő: 5 év (ágazat, szakma neve) 

- Informatika és távközlés ágazat: Informatikai rendszer- és 

alkalmazás-üzemeltető technikus 

- Turizmus-vendéglátás ágazat: Vendégtéri szaktechnikus 

Szakképző iskola, képzési idő: 3 év (ágazat, szakma neve) 

- Építőipar ágazat: Festő, mázoló, tapétázó vagy Kőműves 

- Gépészet ágazat: Épület- és szerkezetlakatos vagy Hegesztő  

- Kereskedelem ágazat: Kereskedelmi értékesítő  

- Turizmus-vendéglátás ágazat: Pincér-vendégtéri szakember 

vagy Szakács 

Általános információk: 

Az új szakképzési rendszerben az ágazati alapoktatást a szakirányú 

oktatás követi. Tanulóink az ágazati alapvizsga (technikum esetén a 

10. évfolyam végén, szakképző iskola esetén a 9. évfolyam végén) 

után választanak szakmát. Az ágazati alapoktatás során az iskolai 

tanműhelyekben, a szakirányú oktatás szakaszában pedig a duális 

képzőhelyeken valósul meg a gyakorlati ismeretek elsajátítása. 

Tanulóink ösztöndíjat, a duális képzési rendszerbe átlépve 

szakképzési munkabért kapnak, majd tanulmányaik végeztével 

pályakezdési támogatásra lesznek jogosultak. 

Felvételi vizsga 

Intézményünk nem tart írásbeli felvételi vizsgát. A technikumi és 

szakképző iskolai szakmai oktatásra jelentkező tanulók felvételi 

pontszámát az általános iskolából hozott tanulmányi eredmények 

alapján határozzuk meg.  

További feltételekről honlapunkon nyújtunk részletes tájékoztatást. 

Kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani! 

Beiratkozással, felvétellel kapcsolatban tájékoztatást ad: 

- Furján Katalin Anett igazgató 
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Tolna Megyei SZC Hunyadi Mátyás 

Vendéglátó és Turisztikai 

Technikum és Szakképző Iskola 

 

Cím: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 7.  

 Telefon: +36 70 331 7238 

Email:   info@vendeglato.tmszc.hu  

Honlap: https://vendeglato.tmszc.hu/ 

Facebook:  www.facebook.com/Vendeglato/ 

Igazgató: Bacher Erika 

A Tolna Megyei SZC Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai 

Technikum és Szakképző Iskola vár miden tanulót, aki a turizmus 

vagy a vendéglátás terén képzeli el jövőjét. Iskolánk jelentős szakmai 

hagyományokkal bír. Célunk, hogy sokrétű, mély, jól használható 

tudást biztosítsunk tanulóinknak, akik a jövő vendéglátósai, illetve 

turisztikai szakemberei lesznek. 

Célunk eléréshez a megyében egyedülálló infrastruktúra áll 

rendelkezésünkre teljesen megújult Hunyadi utcai épületünkben. A 

legmodernebb technikát képviselő eszközökkel felszerelt 

tankonyhával, tanétteremmel, két cukrászati tanműhellyel 

rendelkezünk, ahol ágazati alapoktatásban részesülnek tanulóink. 

Korszerű berendezések, eszközök és bútorzat, modern 

informatikatermek, interaktív táblák, jól felszerelt könyvtár segítik a 

tanulni vágyókat az ismeretszerzésben.  Tanulóink modern, esztétikus, 

komfortos környezetben tölthetik a tanévet. 

Az iskolai életet szakkörök, tanulmányi-, sportversenyek és 

természetesen a diákközösséget jól összekovácsoló, jó hangulatú 

iskolai rendezvények is színesítik. 

Jól tanuló diákjaink a „A jövő vendéglátóipari szakembereiért” 

Alapítvány jóvoltából pályázati támogatást is kapnak. A Vendéglátó 

iskola büszke tehetséges tanulóira, mindig nagy hangsúlyt fektetett a 

szakmájukban kiemelkedően teljesítő tanulók támogatására, 

versenyeztetésére. Minden szakmában rendre jó eredményeket érnek 

el országos megmérettetéseken a vendéglátós tanulók. Az iskola 

mailto:info@vendeglato.tmszc.hu
http://www.facebook.com/Vendeglato/


 

 

149 
 

profiljából adódóan régi és eredményes kapcsolatokat ápol a város és 

a megye több településének vendéglátó vállalkozásaival, akik 

tanulóinkat foglalkoztatják és támogatják. 

Minden igénylő számára biztosítunk kollégiumi elhelyezést. 

TERVEZETT KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2023/2024-ES 

TANÉVRE 

Technikum, képzési idő 5 év (ágazat, tanulmányi terület leírása) 

- Turizmus-vendéglátás ágazat: Cukrász szaktechnikus vagy 

Szakács szaktechnikus vagy Turisztikai technikus (idegenvezető 

vagy turisztikai szervező szakmairány) vagy Vendégtéri 

szaktechnikus 

Az oktatott idegen nyelv angol vagy német. Felvétel a tanulmányi 

eredmények alapján történik, de egészségügyi és pályaalkalmassági 

követelményeknek való megfelelés is szükséges.  

A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit: négy 

közismereti tantárgyból érettségi vizsga vár a diákokra, a technikus 

szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi tantárgy, mely emelt szintűnek 

számít. A tanuló 2 éves ágazati alapoktatásban ösztöndíjat kap, majd 

3 éves duális képzésben jövedelme lesz. 

A technikumban az érettségit és a sikeres szakmai vizsgát követően 

technikus oklevelet kapnak a tanulók. Ezen képzések azoknak a 

fiataloknak ajánlottak, akik szeretnék felfedezni a világot, új 

kultúrákat megismerni és emberekkel foglalkozni továbbá 

érdeklődnek a gasztronómia iránt. A végzett szakemberek kiválóan 

helyt állnak a munkaerőpiacon. Remek választás azok számára is, akik 

nyitottak szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatására. 

Szükséges kompetenciák: jó kommunikációs készség, jó 

problémamegoldó képesség, nagy terhelhetőség, jó stressztűrő 

képesség, jó szervezőkészség, kreativitás, együttműködőképesség, 

széleskörű tájékozottság, vendégszeretet. 
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Szakképző iskola, képzési idő: 3 év (ágazat, szakmai kimenetek) 

- Turizmus-vendéglátás ágazat: Pincér-vendégtéri szakember 

vagy Cukrász vagy Szakács 

A szakképző iskolában szakemberképzés folyik. A tanuló az 1 éves 

ágazati alapoktatás ideje alatt ösztöndíjat kap, majd a 2 éves duális 

képzésben jövedelme lesz. 

Az oktatott idegen nyelv angol vagy német. Felvétel a tanulmányi 

eredmények alapján történik, továbbá az egészségügyi és 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés is szükséges.  

A Turizmus-vendéglátás ágazat 3 éves képzései szakképzettség 

megszerzésével zárulnak. Mindhárom területet azoknak a fiataloknak 

ajánljuk, akik fejleszteni szeretnék a kézügyességüket, esztétikai 

érzéküket és kreativitásukat. Folyamatosan fejlődni szeretnének, 

változatos munkára vágynak, szeretnek emberekkel dolgozni. 

Szükséges kompetenciák: remek ízérzék, jó stressztűrő képesség, jó 

kommunikációs készség, a szakma és a kollégák iránt tanúsított alázat, 

jó problémamegoldó képesség, kreativitás, együttműködő képesség, 

állóképesség, nagy terhelhetőség, empátia, jó szervezőkészség. 

Orientációs év, képzési idő: 1 év 

- Az előkészítő (orientációs) év az egyéni tanulási utak 

pedagógiájával, személyes pályaorientációval és életpálya-

tanácsadással újítja meg a diákok képzését. Az orientációs évet 

követően a tanulók a középfokú oktatás bármely szintjébe 

bekapcsolódhatnak. 

Beiratkozással, felvétellel kapcsolatban tájékoztatást ad 

- Bacher Erika igazgató  

  



 

 

151 
 

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FENNTARTÁSÁBAN 
MŰKÖDŐ KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNY 

 Pécsi Tudományegyetem Kelemen Endre Egészségügyi 

Technikum és Szakképző Iskola, Szekszárd 
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Pécsi Tudományegyetem 

Kelemen Endre Egészségügyi 

Technikum és Szakképző Iskola  

OM azonosító: 203379 

Cím: 7100 Szekszárd, Szent-Györgyi A. u. 8-10. 

Telefon: 74/511-920 

Mobil: 06-30/829-8150 

Email: titkarsag.szdeszki@pte.hu 

Honlap: www.szdeszki.pte.hu 

Igazgató: Dr Sudárné Fekete Katalin 

MI A „ K E L E M E N ” ?  

„TUDÁS, TISZTESSÉG, TELJESSÉG” 

Iskolánk fenntartója 2019. augusztus 1. óta a Pécsi 

Tudományegyetem. 

A fenntartói jogot átruházott jogkörben a PTE Egészségtudományi 

Kara gyakorolja. 

Az iskola fennállása óta neve és fenntartója sokszor megváltozott, de 

a segítő szakmákkal kapcsolatos értékeinket mindvégig megőriztük. 

Az intézmény a megye egyetlen tiszta profilú egészségügyi és 

szociális szakképzéssel foglalkozó iskolája, ahol a jogelőd iskolák 

törekvéseit őrizve és fejlesztve folyamatos a két területen a 

szakképzés. 

Legfőbb feladatunknak tartjuk, hogy az érettségire és 

egészségügyi/szociális szakképesítésre felkészített tanulóink jó 

eséllyel tudjanak elhelyezkedni a munkahelyeken, vagy tovább tanulni 

a felsőoktatásban.  

A munka világára való felkészítésben számos egészségügyi és 

szociális intézmény partnerünk.  

A duális képzőhelyek szakmai oktatói készítik fel tanulóinkat a 

szakma gyakorlati feladataira. 

https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso/!KIR_Intezmenykereso/Intezmeny/Index/203379
https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso/!KIR_Intezmenykereso/Intezmeny/Index/203379
https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso/!KIR_Intezmenykereso/Intezmeny/Index/203379
mailto:titkarsag.szdeszki@pte.hu
http://www.szdeszki.pte.hu/
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Technikumi képzéseinkben az általános műveltséget megalapozó 

közismereti, valamint szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik. 

A 9. és 10. évfolyamon ágazati alapoktatás folyik, majd az ágazati 

alapvizsga után kell a szakmaválasztást, szakmairányt véglegesíteni. 

A 11.-12. évfolyamon a közismereti tárgyak tanulása mellett már 

szakirányú oktatás is folyik. 

A rendes érettségit megelőzően 12. év végén előrehozott érettségit 

tesznek a technikumban tanulók: magyar nyelv és irodalom, 

matematika, történelem tantárgyakból. 

A 13. év végén érettségiznek idegen nyelvből és választott 

szakmairánynak megfelelő szakmai vizsgát tesznek! 

A Technikum egyesíti a gimnázium és szakmatanulás előnyeit: 

- érettségit ad, 

- nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, mert a szakmai 

vizsga lesz az ötödik érettségi tantárgy, 

- a technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít! 

A 9. és 10. évfolyamon járó ágazati alapoktatás ösztöndíja a tanév első 

napján érvényes legkisebb munkabér 5%-a. A felsőbb évfolyamokon 

a tanulmányi eredménytől függően munkaszerződéssel biztosítja a 

gyakorlóhely a magasabb összegű ösztöndíjat! 

Újdonság az is, hogy a szakmai vizsgát követően, annak eredményétől 

függően egyszeri pályakezdési juttatásra is számíthatnak a frissen 

végzett szakemberek, amelynek mértéke 150- 300 ezer forint között 

lesz. 

Tanulóink idegen nyelvként angol vagy német nyelv között 

választhatnak. 

Felvételi követelmény: felvételi vizsga nincs. Az általános iskolából 

hozott 7. év végi és 8. félévi magyar nyelv, irodalom, történelem, 

matematika, idegen nyelv, biológia jegyeket vesszük figyelembe.  

Az alkalmassági követelmények vizsgálata az adott ágazat 

szakképesítésének Képzési és Kimeneti Követelményeinek előírása 

szerint történik. 
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Iskolánk a következő tanévben (2023/2024) 3 ágazatban tervezi a 

képzések indítását! 

- Egészségügyi ágazat 

- Szociális ágazat 

- Sport ágazat 

TECHNIKUMI KÉPZÉS 8. osztályt végzetteknek 

Egészségügyi ágazat 

Az ágazat az egészségügyi szakmák gyakorlására készíti fel a leendő 

szakembereket, akik a betegápolás és gondozás, a különböző 

diagnosztikai és terápiás területeken végzik munkájukat.  

Tevékenységüket team tagjaként gyakorolják, hiszen együtt, egymás 

munkáját támogatva lehetnek eredményesek a gyógyító 

tevékenységben. A team tagjai orvosok, gyógytornászok, 

pszichológusok és a középfokú szakképzettségű szakemberek. 

Az ágazatban végzettek feladata az egyes korosztályok egészségének 

megőrzése, betegségének megelőzése, betegek, sérültek ellátása, 

ápolása, gondozása, a betegek felépülésének támogatása. 

A képzés során az ápolás, az asszisztencia, az egészségügyi 

laboratóriumi munka és a rehabilitáció területeivel ismerkedhetnek 

meg a fiatalok.  

Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon — kórházakban, 

klinikákon, rendelőintézetekben, rehabilitációs intézetekben, illetve a 

mentőszolgálatnál — sajátíthatják el a magas szintű szakmai 

ismereteket. A duális képzés idején a gyakorlóhelyek 

munkaszerződést kötnek a tanulókkal, így az ösztöndíjat munkabér 

váltja fel. 

A felnőtté válás során meghatározóvá válik a segítő szemlélet és a 

felelősségvállalás egészséges, illetve beteg embertársainkért. 

Az egészségügyi technikumi képzés a közismereti tartalmak mellett 

10 szakképesítés területen 40 szakmairányban kínál lehetőséget a 

szakképzettség megszerzésére.  
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A szakképzés új struktúrájából adódóan a tanulóknak csak 10. osztály 

után kell szakmairányt választani, az ágazati alapvizsga után. 

Egészségügyi ágazat választható szakképesítései: 

a választhatóság létszámfüggő 

Szakképesítés Szakmairány 
Képzési 

idő 

Általános ápoló okleveles technikus képzés 6 év 

Egészségügyi 

asszisztens 

Audiológiai asszisztens 

Endoszkópos asszisztens 

Fogászati asszisztens  

Gyógyszertári asszisztens  

Kardiológiai és angiológiai 

asszisztens 

Klinikai neurofiziológiai asszisztens 

Perioperatív asszisztens 

Radiográfiai asszisztens 

5 év 

Egészségügyi laboráns Klinikai laboratóriumi asszisztens 

Szövettani asszisztens 
5 év 

Klinikai laboratóriumi 

szakasszisztens 

Hematológiai és transzfuziológiai 

szakasszisztens 

Kémiai laboratóriumi 

szakasszisztens 

Mikrobiológiai szakasszisztens 

6 év 

Mentőápoló -  5 év 

Perioperatív 

szakasszisztens 

Aneszteziológiai szakasszisztens  

Műtéti szakasszisztens 
6 év 

Radiográfiai 

szakasszisztens 

CT/MR szakasszisztens  

Nukleáris medicina szakasszisztens 

Intervenciós szakasszisztens  

Sugárterápiás szakasszisztens 

6 év 

Rehabilitációs terapeuta Fizioterápiás asszisztens 

Gyógymasszőr 
5 év 

Szövettani 

szakasszisztens 

Citológiai szakasszisztens 

Immunhisztokémiai, hisztokémiai és 

molekuláris biológiai 

szakasszisztens 

6 év 
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Az egészségügyi ellátás hivatás! Az 

ágazat szakképesítéseinek jelentős része 

hiányszakma, mely mindig biztos 

elhelyezkedési lehetőséget kínált az 

egészségügyi szakképesítéssel 

rendelkezők számára. 

SZOCIÁLIS ÁGAZAT 

Az ágazat a gyermekjóléti alapellátáshoz – beleértve a bölcsődei 

ellátást is –, a gyermekvédelmi szakellátáshoz, a javítóintézeti 

ellátáshoz és a szociális ellátáshoz tartozó szolgáltatásokat foglalja 

magába. 

A képzések a társadalomismereti, pedagógiai, pszichológiai, 

egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi ismeretekre épülnek. Az 

ismeretek elsajátítása lehetővé teszi a három év alatti gyermekek testi 

és pszichés szükségleteinek kielégítését, nevelését, fejlődésének 

támogatását.  

A képzést követően a fiatal segítségre, támogatásra szoruló 

gyermekek, fiatalok, valamint az egészségügyi, mentális és/vagy 

szociális problémákkal, beilleszkedési nehézségekkel küzdő egyének, 

családok és közösségek szakszerű ellátását lesz képes megvalósítani.  

Az ágazat részéről a problémákhoz, szükségletekhez igazodó 

szolgáltatások biztosítása, a testi, szellemi és szociális jólét 

megteremtése a cél. 

A képzés során a fiatalok megismerkednek az ápolás, gondozás, 

nevelés és esetkezelés eszközeivel, illetve módszereivel, a három év 

alatti kisgyermek személyes, szociális és kognitív kompetenciáinak, 

fejlődésének támogatásával. 
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Elsajátítják az alkalmazásukhoz szükséges ismereteket, készségeket. 

A gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben – ideértve a 

nevelőszülői hálózatokat is –, javítóintézetekben, valamint a szociális 

intézményekben eltöltött gyakorlatokon betekintést nyernek a 

működésbe, megismerik az összetett ellátórendszer sajátosságait, az 

ellátottakkal kapcsolatos szakmai tevékenységek általános és speciális 

elemeit. 

A tanulók fejlődése, felnőtté válása során növekszik önismeretük, 

önmagukkal és másokkal szembeni felelősségtudatuk. Fejlődik 

empatikus és kapcsolatteremtő készségük, valamint alkalmassá és 

képessé válnak a szakmai innovációra, a társadalmi szerepvállalásra, 

a folyamatos megújulásra és fejlődésre.  

Képessé válnak a segítségnyújtásra, szükség esetén folyamatos támasz 

biztosítására és az ágazatot jellemző értékek – az emberi jogok és 

gyermeki jogok –, a humánum, az embertársunk irányába tanúsított 

tisztelet és elfogadás – képviseletére. 

Szociális ágazat választható szakképesítései: 

Szakképesítés Képzési idő 

Kisgyermekgondozó-, nevelő 5 év 

Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens 5 év 

Szociális és rehabilitációs szakgondozó 5 év 
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SPORT ÁGAZAT 

A Sport ágazat 5 éves képzései, amely érettségi és technikusi 

végzettség megszerzésével zárul. 

Az ágazatban tanulók tevékenysége a lakosság fittségi állapotának 

javítására szolgál, népszerűsíti az egészséges életmódot, 

egészségmegőrzést és mozgásprogramokat. Segíti az ügyfelet abban, 

hogy megtalálja az érdeklődésének, az edzettségi szintjének, a 

testalkatának, a fizikai állapotának megfelelő rekreációs 

mozgásprogramot. 

A sportfoglalkozások vezetésén túl az érintett létesítményekben 

ügyfélszolgálati, recepciós és marketingkommunikációs feladatokat is 

ellát. Sport rendezvények szervezését végzik. 

Adott sport ágazatban megtanítja a sportág verseny- és játékszabályait. 

Értékeli a sportolók teljesítményét, korszerű módszerekkel fejleszti 

teljesítőképességüket. 

Sport ágazat választható szakképesítései: 

Szakképesítés Képzési 

idő 

Fitness-wellness instruktor 5 év 

Sportedző (a sportág 

megjelölésével) - sportszervező 
5 év 
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SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉSEK A SZOCIÁLIS ÁGAZATBAN 

A szakképző iskolai képzésekben először a szociális ágazat alapismereteit 

kell elsajátítani. A 9. osztály ágazati alapvizsgája után kell a szakmairányt 

kiválasztani. 

A 9. osztályban általános szakképzési ösztöndíjat kap a tanuló, majd a 

végleges szakmairány választása után az ösztöndíjat szakképzési 

munkaszerződés váltja fel. Így a képzés 2.-3. évében a tanulás mellett már 

rendszeres jövedelme lesz a tanulónak, tanulmányi eredménytől függően. 

Választható Szakképző iskolai képzések: 

Szakképesítés Képzési idő 

Gyermek- és ifjúsági felügyelő 3 év 

Szociális ápoló és gondozó 3 év 

Gyermek- és ifjúsági felügyelő 

A szociális ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség 

megszerzésével zárul. 

A Gyermek- és ifjúsági felügyelő közreműködik a gyermek és fiatal 

számára bentlakásos ellátást biztosító gyermekjóléti alapellátási és 

gyermekvédelmi szakellátási intézmény, javítóintézet gondozási, 

nevelési és fejlesztési tevékenységeinek szervezésében, 

megvalósításában és háztartási feladatok ellátásában. 

Szociális ápoló és gondozó 

A szociális ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség 

megszerzésével zárul. A Szociális ápoló és gondozó bentlakást vagy 

nappali ellátást biztosító intézményekben, illetve az ellátást igénylő 

otthoni környezetében, gondozói munkakörben végzi tevékenységét. 
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Életkoruk, egészségi, mentális vagy fizikai állapotuk miatt segítségre 

szoruló személyeket ápol és gondoz.  

 

 

 

 

 

 

Pályaválasztással kapcsolatos tervezett rendezvényeink: 

Rendezvény Dátum 

Nyílt nap 2022. október 28. péntek 

Nyílt nap 2022. november 18. péntek 

Ha kérdésed van, írj vagy hívj bátran! 

Egyeztetés után más időpontban is várjuk az érdeklődőket! 

E-mail: titkarsag.szdeszki@pte.hu 

Tel.: 74/511-920 

Mobil: 06-30/829-8150 

Honlap:www.szdeszki.pte.hu 

      PTE Kelemen Endre 
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BEMUTATKOZNAK TOLNA MEGYE 
SZAKKÉPZÉSBEN KÖZREMŰKÖDŐ KAMARÁI 

 Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna Megyei Igazgatósága 

 Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
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Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

Tolna Megyei Igazgatósága 

2020. január 1-én új szakképzési törvény lépett életbe, amely a 

szakképzési rendszer átalakulását is magával hozta. A 9. évfolyamon 

a tanulmányokat ágazati képzés keretében kezdik meg, majd ezt 

követően a tanuló sokkal szélesebb ismeretek birtokában tud szakmát 

választani magának.  

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hatáskörébe az alábbi ágazatok 

tartoznak: 

 Élelmiszeripari ágazat 

 Mezőgazdasági és erdészeti ágazat 

 Környezetvédelmi és vízügyi ágazat 

A szakmai oktatás elsősorban külső gyakorlati képzőhelyen valósul 

meg, olyan gazdálkodóknál, akiket a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

gyakorlati képzőhelyként nyilvántartásba vett.  

A jelenleg engedéllyel rendelkező képzőhelyek a NAK honlapján 

kereshető formában megtalálhatóak, ha még nincs gyakorlati helyként 

regisztrálva, a szerződéskötést megelőzően a gazdálkodónak fel kell 

vennie a kapcsolatot a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával. 

A Szakképzési munkaszerződéssel a szerződés ideje alatt a tanulót 

munkabér és egyéb juttatások illetik meg. (Az éves önköltség 

1.200.000 elosztva 12-vel, 100.000 Ft minimum bér) 

Miben tud segíteni a kamara? 

 Tájékoztatás az új képzési rendszerben való eligazodásról 

 Duális képzőhelyek ajánlása, nyilvántartásba vétele 

 Tájékoztatás a szakképzési munkaszerződéssel kapcsolatban 

 Tájékoztatás a továbbtanulási lehetőségekkel kapcsolatban 

 És, minden ami a szakképzéshez kapcsolódik 
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Tolna megyében jellemző agrár-élelmiszeripari képzések: 

 Élelmiszeripari ágazat 

 Hentes és húskészítmény-készítő 

 Kistermelői élelmiszer-előállító 

 Pék 

 Pék-cukrász 

 Mezőgazdasági és erdészeti ágazat 

 Mezőgazdasági technikus 

 Kertésztechnikus 

 Mezőgazdasági gépésztechnikus 

 Gazda 

 Kertész 

 Mezőgazdasági gépész 

 Környezetvédelmi és vízügyi ágazat 

 Környezetvédelmi technikus 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mindehhez bővebb tájékoztatást, 

segítséget nyújt a tanulóknak, szülőknek, gazdálkodóknak. 

Kérdéseikkel bátran keressék a Tolna megyei képzési referenseket. 

Juhászné Győrfi Éva 

gyorfi.eva@nak.hu 

06/70/4597936 

 

Illés Flóra 

illes.flora@nak.hu 

06/70/7026968 
 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

Tolna Megyei Igazgatósága 

7100 Szekszárd, Keselyűsi út 9. 

Tel: 74/510-030 
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Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Szakképzés 4.0 

A szakképző intézmények új típusai és jellemzői 

A szakképző intézményeknek 2 fő típusa van: az 5 vagy 6 éves, 

érettségire és szakmai vizsgára felkészítő technikum és a 3 éves, 

szakmára felkészítő szakképző iskola. 

A megváltozott szakképzési rendszerben a képzés első időszakában a 

rokon szakmákban közös ágazati alapismereteket lehet elsajátítani. Az 

alapozó képzés után szakképző iskolában a 9. osztály, technikumban 

pedig a 10. osztály végén egy ágazati alapvizsga letételét követően kell 

a tanulóknak választaniuk a tanulható rokonszakmák közül. 

A technikum a minőségi szakmai oktatás helyszíne. A megszerezhető 

technikusi szakképzettség középvezetői szintű ismereteket biztosít, az 

öt-, néhány esetben hatéves képzés egyesíti a gimnázium és a 

szakmatanulás előnyeit. Matematikából, magyarból, történelemből és 

egy idegen nyelvből ugyanazt a tananyagtartalmat, ugyanolyan 

óraszámban kell elsajátítani, mint a gimnáziumban, ezekből a 

közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás. A 

technikumban érettségizőknek a szakmai vizsga lesz az ötödik 

érettségi tantárgy, ami emelt szintnek minősül. A technikumi 

képzésben is lehetőség van arra, hogy a tanulók a munkaerő-piaci 

igényeket követve, vállalati környezetben sajátítsák el a választott 

szakmát. Az 5 vagy 6 év elvégzése után egyszerre kapnak a diákok 

érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet és a nyelvvizsga 

megszerzésére is lehetőség van. A technikumban végzettek jelentős 

előnyt élvezhetnek majd a felsőoktatási felvételinél a szakirányú 

továbbtanulásnál. 

  

http://www.tmkik.hu/
mailto:kamara@tmkik.hu
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Munkaszerződés 

• Munkaidő: időtartama nagykorú tanuló esetében napi nyolc 

óra, fiatal munkavállaló esetében, a napi hét órát nem haladhatja meg.  

• Legfeljebb kéthetes munkaidőkeretet lehet elrendelni. 

• Rendkívüli munkaidő nem rendelhető el. 

• A tizennyolcadik életévének betöltése évének utolsó napjáig 

évente negyvenöt munkanap, ezt követően évente harminc munkanap, 

szabadság illeti meg. 

• Nyári szünetben legalább tizenöt munkanap szabadságot a 

tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy kérésének megfelelő 

időpontban egybefüggően kell kiadni. 

• A tanuló a végzett munkáért havonta közvetlenül nyújtott 

pénzbeli juttatásként munkabérre jogosult. 

• A munkabért a fizetési számlára utólag, a tárgyhót követő 

hónap tizedik napjáig történő átutalással kell teljesíteni. 

Munkaszerződéssel történő gyakorlati képzés előnyei 

1. Nem kell fizetni szociális hozzájárulási adót.  

2. Abban az esetben, ha a tanuló sikeresen levizsgázik, a 

munkáltató 20%-os sikerdíjban részesül. 

3. A gyakorlati képzőhely képzési tevékenyégét komplex módon 

vizsgálva (szakirányú oktatás első, második, utolsó=végzős évfolyam) 

az eltérő mértékű finanszírozásból adódóan, és annak ellenére a 

képzési tevékenység egy hosszútávú befektetésnek is felfogható, 

amely ráadásul rentábilisan is folytatható. Az egyes szakképző 

évfolyamok ráfordított költségei és a finanszírozás pozitív egyenleget 

adhat/ad. 

4. A tanuló munkaszerződése nem a vizsga utolsó napjával 

szűnik meg, hanem a vizsga hónapjának utolsó napjával. Ezáltal, 

kevesebb bérköltséggel termel, mint saját munkavállalóként. 

http://www.tmkik.hu/
mailto:kamara@tmkik.hu
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5. A szakmai gyakorlat mellett a szakmai elméleti oktatás 

megtartása esetén további támogatás hívható le. Ezáltal több időt tölt 

a tanuló a gyakorlati helyén, biztosabb, mélyebb tudást szerez. 

Könnyebben alkalmazkodik a cég arculatához, üzletpolitikájához. A 

munka alapú gyakorlati tudás az oktatás és az üzleti világ közötti 

együttműködést segíti elő, erősíti.  

6. A szakképzési rendszer változása, a munkaerőpiaci 

változásokhoz igazodik. Magasabban képzett szakember, saját 

jövőbeli munkaerő képzés. A tanulók piacképes szaktudást szereznek 

a képzés ideje alatt, ezáltal hasznos szereplői a cégek 

mindennapjainak. 

7. Új, megfelelően szakképzett munkaerő könnyebb megtalálása, 

megtartása munkavállalóként. 

8. A munkaerőpiacon elvárt készségek fejlesztése már a képzés 

során, a tanulmányi eredmények és az oktatás színvonalának 

javításával megvalósul. 

9. Saját munkaerő képzése a munkáltatói protokoll szerint 

professzionális szinten, a cég üzletpolitikájához igazítva. 

10. A fiatal pályakezdő munkaerő legfőbb ismérvei: naprakész 

szakmai ismeretek, nyelvtudás, lendület, rugalmasság, mobilitás, 

szakmai alázat (könnyebben formálhatóak), munka-család közötti 

egyensúly eltolható, mivel nincs családjuk. 

11. Társadalmi felelősségvállalás. Önkéntesen tesznek lépéseket 

az őket körülvevő társadalom életszínvonalának javítása céljából ezzel 

is megakadályozva a szakmából való elvándorlást, fenntartva a 

szakember utánpótlást. 

  

http://www.tmkik.hu/
mailto:kamara@tmkik.hu
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Pályaorientáció, szakképző iskola kiegészítő évfolyamai 

• Orientációs év, kompetencia-fejlesztő év: azoknak a 

fiataloknak nyújt segítséget, akik bizonytalanok a pályaválasztásban, 

vagy az általános iskolát kompetenciahiánnyal fejezik be. Feladata 

nem az általános iskolai tananyagok ismétlése, hanem kompetenciák 

felmérésére alapozott fejlesztés. 

• Dobbantó program: alapkompetencia-fejlesztő év, célja, hogy 

a magatartási és tanulási zavarokkal küzdő, az iskolai rendszerű 

oktatásban lemaradó, vagy a rendszerből már kisodródott 15–25 éves 

fiatalok számára a szakiskolai képzés bázisán az oktatás vagy a munka 

világába visszavezető, a sikeres egyéni életút megtalálásához eljuttató 

lehetőséget biztosítson. 

• Műhelyiskolák: azok a fiatalok tudnak részszakképesítést 

szerezni, akik lemorzsolódnának és végzettség nélkül lépnének ki a 

szakképzésből, vagy a Dobbantó programban alapfokú képesítést 

szereztek, de nem tudnak a klasszikus iskolai környezetben tanulni. 

  

http://www.tmkik.hu/
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Duális szakképzési rendszer 

  

http://www.tmkik.hu/
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Munkatársak: 

Illés Orsolya stratégiai koordinátor 

74/411-661/105 

Illés Linda duális képzési tanácsadó 

74/411-661/109 

Hollendus Ildikó duális képzési tanácsadó 

74/411-661/109 

Hornok Jenő duális képzési tanácsadó 

74/411-661/117 

Kollár Soma duális képzési tanácsadó 

30/243-9681 

Mercz Anita duális képzési tanácsadó 

74/411-661/109 

Pech Gábor duális képzési tanácsadó 

74/411-661/109 

Vörös Mária pályaorientációs tanácsadó 

74/411-661/111 

http://www.tmkik.hu/
mailto:kamara@tmkik.hu

